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93هراشا
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يدابآدوواد هموصعم  / ...وت يرود  زا  نیمز  109ضغب 
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هرامش 92 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 92

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

يدابآدوواد هموصعم  / وت تبحم  هنشت 

.درک دهاوخ  شوماخ  وت  ینابرهم  دور  اهنت  ار  مناج  رد  هدیچیپ  ياه  هلعش  میحر ! ای 

.تساهدرد همه  شخب  مایتلا  تدای ، هک  مناد  یم  ما و  هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  هشیمه  زا  رت  هدروخ  مخز 

رد .دـشاب  هدـیبوک  اپ  شرکیپ  رب  راب  نارازه  یـصاع ، ياـیرد  هک  مناـم  یم  یلحاـس  هب  هدـنام ؛ هار  زا  منادرگرـس و  اـهنت ، مروجنر و 
! نیمحارلا محرا  ای  میوج  یم  ار  وت  تبحم  زا  يا  هعرج  هنشت ، میاه ، تصرف  نیرت  يریوک 

هانپ یب  ياه  لد  دیما 

رد منک ، یم  تیادص  .هشیمه  زا  رتدنلب  تمناوخ ؛ یم  .ما  هتـشاد  هگن  نشور  وت  مان  غارچ  اب  ار  میاهزور  کیرات  ياه  هچوک  رون ! ای 
.دنا هدرک  هریت  ار  مزادنا  مشچ  هک  يدولآ  هم  ياه  قفا  مجح 

دیـشروخ عوـلط  راودـیما  ریگلد ، نـینچ  یبورغ  رد  مبوـک و  یم  راوـید  رب  رـس  ار  مرامــش  یب  ناـهانگ  هاـنپ ! یب  ياـه  لد  دـیما  يا 
! ٍرُون یلَع  ٌرُون  ای  تسا  هدرک  هناخ  شنامشچ  رد  باتفآ  هک  يدور  نوچ  يراج ؛ نک و  منشور  .متسه  تشیاشخب 

ییوت نم  رارق 

کشا ياه  مشچ  نیا  .تسوت  ياهتنم  یب  فطل  نامسآ ، رب  هدش  دنلب  تسد  همه  نیا  خساپ  نادنمدرد ! ناگدیدجنر و  سردایرف  يا 
! ایادخ .دنا  هدنام  هریخ  وت  تمحر  ياه  هرجنپ  تمس  هب  زیر ،
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یب مناد  یم  هک  مرطاخ  هدوسآ  .منز  یم  هرگ  تا  يزاون  هدنب  ناتـسآ  هب  ار  ما  یگدنامرد  ياه  هتـشر  دـیما ، میب و  زا  یخالگنـس  رد 
! نیثیغتسملا ثایغ  ای  یناسر ، یم  رارق  لحاس  هب  ار  میاه  يرارق 

هرابود يدلوت 

نوچ ناشنب ؛ مرتسکاخ  رد  نک و  مرو  هلعـش  .تا  یگدـنب  كاپ  ياوه  رد  ار  نتـسیز  هنوگچ  زوماـیب  نم  هب  نادـیواج ! ریذـپانانف  يا 
.دنک زاغآ  هرابود  يدلوت  ات  دشک  یم  شوغآ  رد  ار  باتفآ  هناقشاع ، هک  یسونقق 

.ما یناوخن  شیوخ  دزن  هب  وت  هک  یمادام  درپس  مهاوخن  گرم  هب  نت  یهاوخ و  یم  وت  نوچ  ما ؛ هدنز 

يدمحم سابع  / وت لابند  هب  دور ، نوچ 

بـش يارب  ناوت  یمن  ار  باتفآ  هک  غیرد  اما  .منیبب  رتهب  ار  وت  دـیاش  دـنراب ، یم  ملد  هتفرگ  راـبغ  هنیآ  رب  میاـه  مشچ  ربا  تس  يرمع 
شیوخ لابند  هب  نادرگرـس ، ياـهدور  ناـنوچ  تس  يرمع  هک  یناد  یم  بوخ  دوخ  وت  درک ! فیرعت  یهایـس  هدـنام  راـتفرگ  ياـه 

ار حبـص  ات  مورب  اه  هنیآ  ياشامت  هب  باتفآ  مادک  اب  یهدن ، ناشن  مدوخ  هب  ارم  وت  رگا  .متفای  رتمک  متفر ، رتشیب  هچ  ره  اما  ما ؛ هتـشگ 
هداـتفا هلـصاف  شنیرفآ  ياـهزور  همه  هزادـنا  هب  وت  نم و  نیب  .منک  یم  تبحـص  وت  اـب  قلطم  یکیراـت  اـه  نرق  تشپ  زا  نم  ممهفب ؟

.تسا

تسا تخس  وت  یب 

لاـس ما  هرجنح  .دـنا  یهارمگ  زاـغآ  هک  ما  هدرپس  رود  ییاـه  هداـج  هب  ار  میاـهاپ  .ما  هدرک  شومارف  ظـیلغ  یهم  رد  ار  میاـه  تسد 
یم مناوخب ! وت  قشع  لالز  هنماد  رد  تعکر  ود  متـسناوت  یم  شاـک  يا  .تسا  هدرک  شومارف  ار  يدوواد  ياـهزاوآ  يادـص  تساـه 

! ددرگرب نم  کیرات  ياه  بش  هب  هام ، شاک  .شیوخ  هلیبق  زا  هک  نانچ  ما ؛ هداتفا  رود  وت  هلبق  زا  هک  مناد 

.مهاوخ یمن  ار  وت  یب  یگدنز  نم  رون ! همه  يا  تسا ! تخس  وت  یب  یکیرات  ییاهنت و  ردقچ 

ص:2
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میاهنت نم ،

يا هدـنام  فرب  رد  هدـنرپ  ره  زا  رتـشیب  مرب ، رود و  ياـه  مدآ  همه  نیا  اـب  .ما  هدرک  شومارف  ار  ندوب  وـت  اـب  ینعم  هک  تساـه  لاـس 
هرطق تبرغ ، ییاهنت و  رد  ریوک ، بلق  رد  هک  ياه  مشچ  زا  مرتاهنت  .دـیعبت  ییاهنت  ياـه  لاـس  همه  رد  مدآ ، زا  مرتاـهنت  نم  .میاـهنت 

زا هک  متسه  يا  هدنرپ  .دناد  یمن  ارم  مان  يا  هدنرپ  چیه  .دوش  یم  راخب  هرطق 

شومارف ار  وت  رطع  تساه  لاس  هک  يا  هداجـس  هب  ار  میاـه  مشچ  ما و  هدرپس  وت  تونق  هب  ار  میاـه  تسد  .تسا  هداـتفا  رود  نامـسآ 
.هدرک

نک رکذ  زیربل  ار  مبل 

تمان رطع  زا  ار  مسفن  .تمناوخب  دـنلب  يادـص  اب  مناوتب  مه  زاـب  اـت  نادرگرب  نم  هب  ار  میادـص  .نک  زیربل  دوخ  مادـم  رکذ  زا  ار  مبل 
لاس مدوجو ، مامت  اب  ات  راپـسب  اهراشبآ  هب  ار  میاه  مشچ  .دـننک  یم  زاب  مالـس  هب  ناهد  وت  مان  اب  هک  ییاه  لـگ  دـننام  نک ؛ وبـشوخ 

؟ میونش یم  یک  ار  ناذا  يادص  .میناوخب  هرابود  ات  ما  هداتسیا  وت  تماق  دق  هب  نم  .منک  هبوت  هیرگ  اب  ار  مهابتشا  ياه 

هداز یقت  هبیط  / وت يوپاکت  رد 

.دنوش یم  توارط  یب  زره و  هدوهیب ، هک  هاگ  نآ  مناوج ، ياه  هخاش  یلاسکشخ  رد  مناوخ  یم  ار  وت  یهلا !

.تسا یهلا  حور  زا  هتشرس  كاخ ، نیا  هنیلافس  هک  نادرگمرب  یلاخ  ار  دنمزاین  ياه  تسد  نیا  یهلا !

هک ماگنه  نآ  ات  دردـب ، مه  زا  ار  مسج  هلیپدـب  ياه  هلیپ  هک  ماگنه  نآ  اـت  تسوت  يوپاـکت  رد  محور  تارذ  دوجو و  دـنبدنب  یهلا !
.دنمارخب شوخ  شیوخ ، یشیوخ  یب  رد  ار و  شیوخ  ياه  هماج  دنردب  هک  ماگنه  نآ  ات  دنبای ، هار  وت  توکلم  غاب  هب  شیاه  هناورپ 

تلفغ رد  يرمع  .دـننز  یم  وسوس  شیوخ ، لوفا  يازع  رد  شیاـه  هراتـس  هک  مهایـس  یبـش  .تسا  هتخیوآ  مناـج  رب  یکیراـت  یهلا !
؛ مهاوخ یمن  ار  درخ  یب  تراسا  نیا  ار ، راصح  یب  یگدرم  نیا  .دوب  مراتفرگ  سفن  زا  ییاـهر  یگدـنز ، ناواـت  هک  ما  هدرم  شیوخ 

.مهاوخب هک  مناوت  یمن 
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یم رـس  هب  یکاخ  رد  .ییاهر  نامـسآ  زا  مرود  .نارجه  مغ  زا  مزوس  یم  ناج ، یب  هدرم  ياهزاوآ  اب  اون  مه  نـالان ، ناـبیرگردرس و 
.ما هدرک  مگ  ار  میاه  هناشن  .شیوخ  يربخ  یب  گنهآ  رد  ما  هتسکش  رپ ، لاب و  یب  .تسا  هدرک  مریگ  نیمز  هک  مرب 

.نادرگزاب دوخ  هب  ارم  یهلا !

! هد مهانپ  وت  مراگزور ؛ محر  یب  ياه  هجنپ  رس  رد  یهانپ  یب  یهلا !

.تسین هتسیاش  ار  وت  ماقم  مظافلا  ینابز ؛ یب  نابز  اب  تمناوخ  یم  تفص ! ره  زا  قلطم  هناگی ، تاذ  يا 

.نک رادیب  ما  هشیمه  ياه  تلفغ  زا  ارم  رافغ ! ای 

.مناهاوخ ار  وت  قلطم  شمارآ  ما و  هتشاذگ  وت  ناتسآ  رب  رس  ایادخ !

وت ناتسآ  رب  هدنکفارس 

نامسآ اهنت  هک  مبلق  رد  تسادص  یب  يدایرف  تسا ؛ نم  ياه  همان  هبوت  رارکت  توکس ، .تسا و  هدنکفا  مرـس  هتخود و  مناهد  یهلا !
.دنارتسگب شیوخ  رد  ار  شیاین  ياه  هداجس  دهاوخ  یم  هک  متسه  يا  هتخیسگ  مه  زا  دوپ  رات و  .دریگ  یم  جوا  وت 

.یقلطم هدنهد  يرای  وت  هک  میوج  یم  ددم  وت  زا  مناوخ و  یم  ار  وت 

داژن لیلخ  هدیعس  / ...یتسه وت  هک  ییاج 

! تسا هدروآ  دجو  هب  ارم  وت ، قشع  زا  ما  یتسمرس  هک  نم  يادخ 

وت يوس  هب  هتخانشن  اپ  زا  رس  ما ، یناوخ  یم  هک  راب  ره  تسا ! هتخادگ  ار  ملد  هتخوس و  ارم  نابز  وت ، هب  منازوس  قشع  هک  نم  يادخ 
تـسد زا  هچنآ  يا و  هداد  نم  هب  متقایل  دح  زا  شیب  مراد ، هچنآ  .يا  هدـمآ  میوس  هب  مدـق  هد  نم ، مدـق  ره  اب  هک  منیب  یم  میآ و  یم 

.رود وت  لازیال  رون  زا  هدرک و  یم  لصتم  نیمز  هب  ارم  هک  دوب  ییاهریجنز  ما ، هداد 

ارم حور  ارم و  لد  ارم ، يایند  ماـمت  یتشاذـگ و  اـپ  مبلق  هب  یتشادمـشچ  چـیه  یب  وت  و  مدـمآ ، تا  هناـخ  رد  هب  شاداـپ  دـیما  هب  نم 
.ما هدنز  دبا  يارب  نم  سپ  درادن ؛ هار  یتسین  یتسه ، وت  هک  ییاج  .يا  هدرک  ریخست 
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ملد يالصم  رد 

تـسا یتقو  مرمع  لالز  ياه  هیناث  .تسا  نیگآرطع  وت  روضح  نمی  هب  طـقف  مدوجو  راز  هلـال  هشیمه ، اـت  نم ! لد  غارچ  مشچ و  يا 
.ماوت يوجو  تسج  رد  هناقشاع  .موش  یم  ناذا  رطع  زا  راشرس  هک 

هیرگ يارس  تا ، هداشگ  شوغآ  تسوت و  يزرورهم  رهم و  هاگنالوج  ملد  يالصم  هشیمه  .دوش  یم  راهب  منهذ ، ناتـسمز  وت ، دای  اب 
! ملاع دوبعم  نیرت  هنادواج  تسا ، نم  هدنخ  و 

؟ ما يریذپ  یم 

زج سک  چیه  تسا و  هتفرگارف  ار  مدوجو  هرذ  هرذ  دایرف ، .دنک  یم  اغوغ  نم  رد  وت  مان  زاجعا  .ماوت  دای  هفوکش  قرغ  راهب ، رد  راهب 
هن تسوت ؛ ینابرهم  زا  ماوت ، يارـس  رد  هظحل  ره  زور و  ره  مهاوخب ، هکنآ  یب  نم  هک  نیا  .تسین  نم  هنیرید  شطع  يوگ  خساپ  وت ،

.نم یگتسیاش  زا 

، وت زج  .ما  هدوب  تغیرد  یب  هرفـس  ناـمهیم  هشیمه  نم  .مچیه  وت  تیاـنع  تسد  یب  نم ، .مریگ  یم  ناـج  تهاـگن  نشور  همـشچ  زا 
؟ ما يریذپ  یم  ما ، هدمآ  شیاین  كرابم  ياه  هظحل  یبوکیاپ  هب  کنیا ، .ما  هتفاین  تدابع  روآرکس  ياه  هظحل  يارب  يرگید  یقاس 

يریذن هیقر  / مرب یم  هانپ  وت  هب 

لد رگا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  .دنـسرب  ندوب  وت  یب  هب  میاه  ماگ  رگا  و  دشاب ، هتـشابنا  یهایـس  زا  منهذ  رگا  مزیرگ  یم  تیوس  هب  ایادخ !
.دنناشکب یهابت  هب  ار  مدودحم  ياه  هتسناد  دننک و  هطاحا  ار  ما  هشیدنا  نوریب ، نورد و  زا  اه  نمیرها  دنبیرفب و  ارم  میاه  یشوخ 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! سوسحمان ، بیرف  نیا  زا 

دروایب و دجو  هب  ار  مکورتم  بلق  تیادص ، ات  منزب  رانک  ار  نایصع  هک  نک  ما  يرای  سپ  مزیوآ ؛ یم  وت  رد  ار  محور  ياه  یسک  یب 
.دزیرب ممالک  رد  تتقادص 

يویدخ الهش  / وت زا  يرود 

یناشیرپ ینامیـشپ و  مخز  هتـشاذگ ، یقاب  میارب  نآ  زا  هک  يزیچ  اهنت  هدرک و  ورف  مبلق  رد  يدولآرهز  ياهریت  وت ، زا  يرود  ایادـخ !
.دزادنا یم  گنچ  منهذ  رب  دزاس ، یمن  مبلق  اب  هک  یمخز  تسا ؛
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.تسا هدروآرد  رورغ  دنب  هب  متسه ، وت  زیچان  هدنب  هک  ارم  هدرک و  سینا  ار  یگراچیب  هانگ و  وت ، زا  يرود  ایادخ !

هدـناشک اه  یتسپ  کیرات  لادوگ  هب  مراد ، ار  وت  اهنت  اه  ییاراد  ماـمت  زا  مسانـش و  یمن  هاـچ  زا  ار  هار  هک  ارم  وت ، زا  يرود  ایادـخ !
! نک کیدزن  دوخ  هب  ارم  تسا ؛

! انشآ یشوغآ  هب  یبیرغ  ره  هدنناسر  يا  ناگراوآ و  هدنهد  هانپ  يا  ایادخ !

!؟ دروایب رد  انشآ  هناخ  زا  رس  دناوت  یم  یلالز  مادک  اب  هانگ ، همه  نیا  اب  مدوجو  بادرم 

! نک مریهطت  تترفغم  راس  همشچ  رد  ارم  هاگ ، نآ  مناکتب و  ار  هانگ  رابغ  ات  نک  ما  يرای 

! موش لالز  ات  نک  ما  يرای  ایادخ !

(1) زیچ کی  زیچ و  هس 

هداز حیبذ  هرطاف 

.مراسمرش وت  هاگرد  هب  مجیاوح  ندروآ  زا  هک  ما  هدمآ  وت  هاگشیپ  هب  یلاح  رد  یهلا !

بیغرت و وت  زا  تساوخرد  هب  ارم  تلـصخ  کی  دراد و  یمزاب  مروآ  وت  يزاین  یب  ناتـسآ  هب  ار  مزاین  هکنآ  زا  ارم  زیچ  هس  ادنوادخ !
: دنک یم  قیوشت 

یگدـنب و هارهاـش  زا  درک و  جراـخ  متـسد  زا  راـک  ناـنع  شکرـس ، سفن  یلو  يدـناوخ ؛ شیوخ  یگدـنب  تعاـطا و  هب  ارم  ادوبعم !
.درک مرود  وت  تعاطا 

مداتفا و نایـصع  هانگ و  هطرو  رد  زاب  یلو  مدـنبن ، وت  لازیال  غورف  رب  هدـید  هک  یتفگ  يدرک و  یهن  یکیرات  يدـب و  زا  ارم  اـهلاراب !
.تخادنا تواقش  ینامرفان و  ههاریب  هب  وت  يوک  زبس  هداج  زا  ارم  ینادان ، لهج و 

ارم يراهب  ناراب  نوچ  ترامـش  دح و  یب  ياه  تمعن  یتخاس و  میارب  ینما  راس  هیاس  فطل ، تمحر و  ربا  زا  اتمه ! یب  هدنـشخب  يا 
.مدرک یهاتوک  تیاه  تمعن  رکش  رد  راکشومارف ، ِنم  یلو  تفرگربرد ؛

؟ منک تساوخرد  يزیچ  وت  زا  مروآ و  تهاگرد  هب  تجاح  هنوگچ  همه ، نیا  اب 

هب باـن  صلاـخ و  تین  هک  تسا  يا  هدـنب  هب  وـت  ناـیاپ  یب  فـطل  ناـسحا و  دـناوخ ، یمارف  وـت  ناتـسآ  هب  ارم  هک  تلـصخ  نآ  یلو 
.دیاشگ یم  ار  هتسب  ياه  لفق  وت ، هب  ما  ینامگ  شوخ  هک  مناد  یم  .دراد  هضرع  تهاگشیپ 
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.متسین دیماان  تترفغم  میسن  ندیزو  زا  منک ، یم  فارتعا  ملامعا  یتشز  هب  تربارب  رد  هک  کنیا  یهلا !

مشخ زا  شیپ  تا  يدونشخ  تسوت و  ماقتنا  رب  مدقم  وت  وفع  هک  ارچ  تسش ؛ دهاوخ  ار  مناهانگ  وت ، يراوگرزب  مرک و  هک  مناد  یم 
.تسوت

! يوش یم  دونشخ  یضار و  تناگدنب  كدنا  لمع  هب  هکنآ  يا  يا و  هداد  تداع  هبوت  نتفریذپ  هب  ار  تناگدنب  هک  یسک  يا  امیرک !
.ناسرب تباجا  هبترم  هب  ار  مجیاوح  ریذپب و  ار  مرذع  شیوخ ، مرک  لضف و  هب 

يدحوم همیهف  / وت ینابرهم  هانپ  رد 

! نم يادخ 

هتـسخ و تسا ؛ هتفرگ  گنر  ایند  زا  يدیـشخب ، نم  هب  مدوب  مدـع  رد  قرغ  نم  هک  هاگ  نآ  تا ، ینابرهم  همه  اـب  وت  هک  یکاـپ  حور 
؛ ما هدوبن  تیارب  یبوخ  راد  تناما  نم  يداهن و  مشود  رب  هک  یتناما  راب  مغ  دنک  یم  ینیگنس  مبلق  رب  تخـس  .تسا  هدش  دولآ  كاخ 

! شمناکتب هانگ  رابغ  زا  ات  نک  ما  يرای  ار ؛ هتفرگ  رابغ  هنیآ  نیا  منادرگ  یم  زاب  وت  هب  هدنکفارس ، راسمرش و  نونکا ،
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب   ) تاولص

(4) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

ناعراز هرینم  / قشع تدارا و  يامن 

؛ اه ناج  تاوارط  ناتدای  اه و  لد  رورس  ناتمان 

؛ غورفرپ غارچ  ناتمالک  عولط و  يانشور  ناتروضح 

؛ تمحر يایمیک  ناتهاگن  تلادع ، قح و  نازیم  ناتدوجو 

! تداعس هار  نایامنهار  يا  تمارک و  نادناخ  يا  تمصع ، تیب  لها  يا 

یم هزات  ار  میایند  ناتدای ، میمش  متسرف ؛ یم  دورد  دنک و  یم  رپ  ار  ملد  ناتمان ، رطع  متسرف ؛ یم  دورد  مراپس و  یم  امـش  رهم  هب  لد 
.متسرف یم  دورد  دنک و 

مهار دراد ، یم  مزاب  هانگ ، زا  دراد ، یم  مهاگن  اطخ ، زا  دـنک ، یم  زاس  شمارآ  تینما و  گنهآ  منورد  رد  نات ، یتسود  ناتتفرعم و 
کچوک زا  نایاپ ؛ یب  یمالـس  اهتنا و  یب  يدورد  متـسرف ؛ یم  دورد  امـش  رب  نم  ...دنک و  یم  میاهر  دـهد و  یم  مدـیما  دـیامن ، یم 

.لامک عیفر  ياه  هلق  نیرتدنلب  رب  ادخ ، هدنب  نیرت 

انـشآ وت  اب  ارم  لد  ات  دندمآ  وت  يوس  زا  هک  نانآ  ساپـس  ساپـس ؛ ندروآ  ياج  هب  ناوت  هن  تسا و  ندنام  شوماخ  بات  هن  ارم  یهلا !
مهاگن دنـشکب ، میالاب  تیناسنا  نابدرن  زا  هلپ  هلپ  دنریگب و  ار  متـسد  دیناشگب ، تخانـش ، یمن  دید و  یمن  هچنآ  رب  ار  ممـشچ  دننک ،

.موشن هابت  ات  دنیاشگب  شوغآ  میور  هب  مدیزغل ، اطخ  هب  نوچ  منامنرد و  هک  دنوش  مهارمه  متفین ، ورف  هک  دنراد 

؟ تسا یساپس  نانچ  يادا  ناوت  اجک  ارم 

.منک یم  شنادنچ  ود  وت ، فطل  هنیآ  رد  هک  تسا  نم  قشع  تدارا و  يامَن  نم ، دورد  مالس و  اراگدرورپ ! گرزب  اگرزب ،
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هناقـشاع ياه  مالـس  وت  .مشخب  یم  شا  یگتـسیاش  مهد و  یم  شنارگ  وت  مان  هب  تسین ، نانآ  روضح  يادنلب  راوازـس  رگا  نم  دورد 
.دشاب وت  ناگدنب  نیرترب  تیاضر  هیام  هک  نانچنآ  شکورف ؛ رهم ، تمحر و  فافل  رد  ارم 

هدنزارب هک  يدورد  دنایامنب ؛ ارم  ساپس  دنک و  ناشدونـشخ  هک  ردق  نآ  رایـسب ، يدورد  تسرف ؛ دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یهلا !
.ینیرتگرزب وت  هک  تسوت ، یگرزب 

یتیاده نیسح  / تسا هدنرپ  وت  يادص 

ییافوکش ناسنا و  جنر  ياه  هراوید  تسکـش  نایمدآ ، زا  یهوک  رب  دنوادخ ، شراب  رارکت  .رارکت  یب  هنیرق و  یب  ياه  بوخ  رارکت 
.وت ياه  هنوگ  رب  هناربمایپ  دنخبل 

تـسا يا  هدنرپ  وت ، يادص  .دنا  هدیـشک  وب  ار  نآ  کئالم  هک  یتسه  ییاوه  راد  ثاریم  وت  .دـش  زاغآ  تمیزع  هطقن  نآ  زا  زیچ  همه 
.دنسوب یم  شناهج  ياهلگنج  تساه  لاس  هک 

تانئاک هلپ  نیرتدنلب  رب  هداتسیا 

، دیـشروخ دنوش و  یم  رّرکم  وت  رد  كاپ ، ياه  ناج  .يا  هداتـسیا  تانئاک  هلپ  نیرتدنلب  رب  كاخ ، رد  یتسد  رون و  رد  یتسد  ربمایپ !
.دش دهاوخ  ریزارس  وت  ياه  هنوگ  زا  هک  تسا  يا  هرطق  نیرت  کچوک  نآ  نیرخآ و  نآ 

زا ار  ناهج  ياهزاوآ  نیرخآ  .دنیوب  یم  ار  تیاه  شفک  ریپ ، ياه  هتوب  ینز و  یم  رانک  ارحص  زار  زا  هدرپ  دایرف ، یب  توکـس و  یب 
.بات یب  هدیسامآرب و  ياه  هرجنح  زا  خلت  ییاهزاوآ  يونش ؛ یم  صیرح ، نابایب  نیا  گنس 

.تسا هداد  ناهج  هوک  نیرت  عیفر  هب  هیکت  هک  تسا  يزار  وت  تماق  رد  .خیرات  تعسو  هب  یشوغآ  اب  يا ؛ هداتسیا  دنلب 

یم نشور  ياهزادـنا  مشچ  هب  زییاـپ ، یب  لـالز و  هک  ینز  یم  مدـق  یهار  رد  اـه ، نرق  سپ  زا  اـه  نرق  اـه و  هحاو  یپ  رد  اـه  هـحاو 
.ناهنپ ياهزاوآ  رد  اهر  يا  هنییآ  دوش ؛ یم  هنییآ  وت ، مسبت  رد  كاخ ، .ددنویپ 
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غیلب یحو 

ناما یب  شراب  رد  نینوخ  دولآ و  یحو  ياه  یناشیپ  رارکت  اهرابغ ، موجه  رد  هناربمایپ  ياهر  ناوسیگ  رارکت  رارکت ؛ رارکت ، رارکت ،
.قشع كزان  ياوه  رد  نتسیز  رارکت  گنس ، مشخ و 

.خلت ياه  هقیقد  ناوراکاب  دنیآ ، یم  اه  لاس  هک  نانچ  نآ  يدمآ ؛ وت 

.دش یهاوخ  لدب  غیلب  یحو  هب  جارعم ، شومارف  ناجیه  رد  وت  دنوش و  یم  ریثکت  وت  رد  ناربمایپ 

ار تیولگ  هناکزان ، دنیآ و  یم  دورف  قیقر  ياه  هبارا  زا  دنوادخ  ناگراتس  .دنوش  یم  هنییآ  وت  ياپ  رد  غاد ، ياه  هتوب  يا و  هداتـسیا 
.دنیوب یم 

یم درـس  مارآ  مارآ  منهج ، هنییآ  اه  نش  نحل  ددـنخ و  یم  وت  رد  لاسرید  یهوکـش  .داتـسیا  دـهاوخ  زامن  هب  وت  قوش  رد  کلف  ماـب 
.دوش

يداب تهزن  / تسا یقاب  هشیمه  ات  تمایپ 

ما یلزا  دـهع  هب  ارم  قفا ، هبور  ياه  هنذأـم  رب  زونه  هک  رود  ياـه  هرازه  يارو  زا  مدینـش  ار  تماـیپ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يا 
.دناوخ یمارف 

لثم دـناشک ؛ یم  وت  مایپ  يوس  هب  ارم  بیرغ ، يزیچ  اما  ما ؛ هداـتفا  رود  وت  زا  نم  تسا و  هدروخ  هرگ  مهرد  ناـکم ، ناـمز و  ریدـقت 
ار يا  هدنرپ  ره  هک  يدازآ  بیجع  ياوه  دـیاش  ای  دازآ و  ياهایرد  يارب  یهام  بات  بت و  ای  رون  بناج  هبور  نادرگباتفآ ، شخرچ 

.دزیرگب سفق  زا  ات  دراد  یماو 

یب زاغآ  دباتب  یمدآ  بلق  رب  قح  رون  هک  هاگ  نآ  سپ  دـخرچن ، قشع  درگادرگ  زج  دـپتب و  قح  يارب  ات  دـنا  هتخومآ  ار  یمدآ  بلق 
.تسا یتوکلم  ششخرد  نآ  عبنم  أشنم و  نتفای  يارب  یبات 

.دبای یم  هار  ملاع  بلق  هب  ددرون و  یمرد  ار  اه  تملظ  مامت  هک  تسا  يرون  اهنت  وت  ياوآ 

! تس یقاب  یگنادواج  ياهتنم  ات  تمایپ  ربمایپ ! يا 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تاولص غارچ 

يوب زا  اه  لد  دوش ، یم  هتفگ  وت  زا  یتلیـضف  ات  .دـنوش  یم  نازورف  اه  هظحل  ناج  رد  تاولـص ، ياه  غارچ  دوش ، یم  هدرب  وت  مان  اـت 
ییاهر هار  نیرت  کیدزن  وت ، نآرق  .دیاشگ  یم  ام  ِيور  هب  ار  حبـص  ياه  برد  وت ، شخبدـیون  دای  .دـنوش  یم  هدـنز  يدـمحم  لگ 

.یگدنب ثحبم  نیرت  كاپ  تا ، هحاصفلا  جهن  تسا و 
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.تیرشب هزور  همه  ياه  غاد  رب  دش  یمهرم  دیسر و  ام  هب  وت  نشور  ياه  تسد  زا  هک  تسا  يا  هزجعم  نآرق ،

یگتـسخ تاظحل  يور  هبور  هک  تسا  تخرد  رب  ناکـشجنگ  يراهب  ياـه  همزمز  تسا ، یتسود  رواـنهپ  نیمزرـس  هحاـصفلا ، جـهن 
.دشک یم  دق  ناسنا ،

وت مان  رکذ و  زا  هنذأم  دجـسم و  ربنم و  هک  نانچمه  ددـنب ؛ راک  هب  ار  وت  ياهزردـنا  زا  يرطـس  رگا  دـنام ؛ یم  ناوج  باداش و  اـیند ،
.دنا هدنام  لاعف 

میتخانشن ار  وت 

ناوت یم  هنوگچ  .دراد  حـیجرت  تاـنئاک  همه  رب  تماـن  هک  میناد  یم  طـقف  میا و  هتخانـشن  ار  وت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اـی 
.تسا هتخانش  ار  وت  هک  دنک  یمن  اعدا  هاگ  چیه  شتمظع ، نآ  اب  هنیدم » « ؟ درک میسرت  ار  تیاه  یبوخ  هریاد  عاعش 

؟ دیجنگ یم  راصعا  مه  يارب  يراتفر  ایند ، ماخ  لایخ  رد  هنوگچ 

نیا تسا !؟ زور  ياهزاین  مامت  يوگ  خساپ  هکنآ  لاح  دزن ؛ هسوب  وت  فیرش  تنس  رب  ناوت  یم  رگم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  یبن  ای 
یم اه  لد  رد  نشور  ياـه  هدیـصق  تیب ، تیب  هک  دـیوگ  یم  تماـن  هب  مارتحا  زا  اـم  یتسه  همه  اـما  میا ، هتخانـشن  ار  وت  هک  تسرد 

.كاخ ياه  مشچ  رد  یشاپ  یم  رون  يراک و 

یتیاده نیسح  / لیلخ ياه  هرطاخ  نیمزرس 

مهو هک  ییاهدور  دوب ، لایخ  هک  ییاهدور  كاخ و  هدـش  هکت  هکت  نحل  ریپ ، اوآ و  یب  زاجح  .مرگ  ناجیه و  یب  یلاخ و  ياهرایش 
.دولآرابغ ییاهزاوآ  رد  كورچ  لاس و  رید  يا  هبذج  .لیلخ  هرطاخ  نادرگ  هنییآ  .شوغآ  ناتسرانا  نآ  اب  هدروخلاس ، نابرتش  .دوب 

دوش و یم  هتفاکـش  ناهج  فقـس  .دنتلغ  یم  كاب  یب  هدننکدرخ و  یناجیه  رد  شپت  یب  ناراز ، هتوب  دـنوش و  یم  هناوید  اه ، نافوت 
.سیخ اورپ و  یب  تاظحل  .دبوک  یم  خلت  ياه  هچیرد  رب  دابشتآ  درد و 

دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

نامـسآ .تشگنارب  ییایرد  بل و  رب  ینامـسآ  اب  ناشورخ ، عیـسو و  ییادـص  اب  هنییآ ، يولگ  اـب  دـمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
.داتسیا توکس  گنس و  رب  دز و  جوم  دز و  جوم  ادخ  يادص  تشادرب و  فاکش 
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نیلوا رب  ار  ماگ  نیا  .شوغآ  رد  یناهج  مشچ و  رد  یناهج  اب  .قامعا  رد  يدایرف  هنییآ و  يولگ  اب  دمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
یب نانچمه  دشک ؛ یم  دق  زاجح  .دنیشن  یم  ورف  دولآرطع  هزات و  يرتسب  رب  بات ، یب  هدیشک و  رـس  رب  هماج  دراذگ و  یم  هودنا  هلپ 

، یمدآ یناوتان  هزادنا  هب  محر ، یب  يارحص  دشک و  یم  ریت  اه  هندرگ  .درـشف  یم  نیگمهـس  یتوهرب  رد  ار  شیاه  مشچ  ریپ و  اوآ و 
.دوش یم  عیسو 

! هدیشک رس  رب  هماج  يا 

مکحم ایند ، رخآ  ياه  ناکت  رد  زیخرب و  دـنخب ! هتخوس  ياه  هتوب  اب  تراـتفر ، میـسن  رد  زیخرب و  هدیـشک ! رـس  رب  هماـج  يا  زیخرب ،
دیماان ياه  لخن  اـب  .دـسوب  یم  قاـمعا  زا  ار  تماـن  دوش  یم  مخ  نامـسآ  هک  هظحل  نآ  ربماـیپ ؛ تاـظحل  یناوخدورـس  رد  .تسیاـب 

.درد رارکت  یب  معط  اب  تشحو ، ناتسگیر  اب  زیخرب ؛

.ناوخب تزاوآ  مامت  اب  ار  اه  یگتخوس  مامت  زیخرب و  نابایب  هرجنح  زا 

اه گنـس  .بلق  رد  يرهم  تشم و  رد  يرهق  اب  .هودنا  یمر  يارب  ییاه  گنـس  اب  .هنییآ  يولگ  اب  دـمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
.دندرد نابیاس  تشهب ، سنرقم  ياه  قاط  دنوش و  یم  اه  هفوکش 

نایرقاب دیمح  / تاولص رطع 

ار شیوخ  حور  هنییآ  تا ، ینامسآ  هریـس  لالز  همـشچ  رد  .مینک  یم  يرپس  ار  قشع  ياه  هظحل  نیرت  هنافراع  وت ، هناقـشاع  لاس  رد 
« دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   » .مینک یم  رطعم  تاولص  رطع  اب  ار  دوخ  حور  مسج و  میبای و  افص  ات  مییوش  یم 

تسوت تلاسر  راد  ماو  ناهج ،

نوریب كرـش  ياهربا  سپ  زا  ار  دـیحوت  دیـشروخ  يداد و  زاوآ  ار  یتسرپ  هناگی  ماـیپ  نیرتاـسر  وت  تسوت ، تلاـسر  راد  ماو  ناـهج 
اهنت یتسکـش و  مهرد  وت  ار  يّزع »  » و لَبُه » ، » دش رطعم  یتسرپاتکی  بان  رطع  زا  نیمز  دش ، يراج  ناهج  رد  تمالک  یتقو  .يدروآ 

.ینیمز رب  ادخ  روآ  مایپ  نیرخآ  ایبنا ، متاخ  وت  .یتسشن  جارعم  ردص  رب  هک  ییوت 

.تسوت تلاسر  راد  ماو  ناهج  یکاپ ! قشع و  ماما  هدزاود  راد  هنییآ  يا 
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( هولصلا یلع  ّیح   ) زبس جارعم 

يرغصا امیش  / نامسآ ات  هاگ  هدجس  زا 

.ناملسم کی  هاگآ  ياه  مشچ  زا  دناوخ ؛ دوش  یم  ار  زامن 

.ناملسمان کی  بلق  يارب  تفگ ؛ دوش  یم  مه  ار  زامن 

! ناکشجنگ کیج  کیج  يال  هبال  زا  ای  اه ، هناورپ  ياه  لاب  ندز  مه  هب  زا  ای  يرانق ، کی  نیریش  نابز  زا  دینش ؛ دوش  یم  ار  زامن 

رد ای  سونایقا ! کی  ناشورخ  جاوما  یگدیـشک  رد  ای  هدـنرپ ، ياه  لاـب  دادـتما  رد  اـج ؛ ناـمه  تفاـی ، ناوت  یم  اـج  همه  رد  ار  هلبق 
! هتفشآ ياه  گرب  یناشیرپ  ِتهج  رد  ای  تخرد و  کی  ِيدومع  تهج 

یم ار  زامن  تین  .ناطیـش  هدز  تهب  همـسجم  مسجت  رد  ای  ناسنا و  کی  ِیناشیپ  هاگـشیپ  رد  دید ؛ حوضو  هب  ناوت  یم  ار  هاگ  هدـجس 
.درب الاب  نامسآ ، ات  تاولص ، کی  رکذ  اب  تونق ، رد  دوش  یم  ار  هبوت  هاتوک  ياه  تسد  درک و  كاپ  ممیت  اب  دوش 

تسا زاین  کی  زامن ،

دب هچنآ  هب  مینک  یم  فارتعا  زامن  رد  .درک  مالس  ایر  یب  هناصلاخ و  دناوخ و  اعد  هناقشاع  درک ، فارتعا  هناقداص  دوش  یم  زامن  رد 
.میرادنپ یم  بوخ  هچنآ  هب  مینک  یم  مالس  میرادنپ و  یم 

راوید زا  رتالاب  هک  دـهد  یهاوگ  باـتفآ  رگا  یتح  دـنامب ، بوخ  ناـمترطف  رگا  سپ  تسا ؛ هتـشادنپ  ناـمترطف  نوچ  میرادـنپ  یم  و 
.دش دهاوخ  اضق  زامن ، لاح ، نیا  اب  تسا ، هدماین  حبص 

تسا یگدرب  زا  تراسا  نایاپ  زامن ، .تسا  یگدنز  هب  داقتعا  دامن  یگدنب و  صالخا  هناشن  زامن ،
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.تسا يدناوخ  رایسب  اما  ربخ ؛ تیاور و  هن  تسا ، هصق  هن  زامن ،

 . ...نآ يوجو  تسج  رد  يدنمزاین  ره  تسا و  زاین  کی  زامن ،

نامسآ هلبق  هبور 

.تسا نامسآ  هلبق  هب  ور  نم  زامن 

.تسایرد لالز  نم ، بارحم 

! تسابیز ياه  هراعتسا  زا  رپ  نم  زامن  .تسادخ  ياضر  تین  هب  نم  تین 

دمحمروپ لیعامسا  «/ وت هدجس  رد  »

موش ناهگان  موش و  مگ  وت  رد  راذگب 

موش ناهج  نیا  رد  وت  هوکش  زا  هرذ  کی 

ما هدوبن  ًالصا  منک  نامگ  هک  ردقنآ 

موش ناشن  یب  موش -  دیدپان  حور  کی 

...و متفیب  تیاپ  هب  هرذ  هرذ  تقو  نآ 

موش ناشکهک  موش ، گرزب  وت  مان  اب 

« نیعتسن كایا   » رواب هب  نزب  شتآ 

موش ناشفشتآ  مزوسب و  نورد  زا  ات 

چیه رت ز  چیه  موش -  وحم  وت  هدجس  رد 

موش نامه  يرآ ، یتساوخ ، وت  هک  هنوگنآ 

ناینیمز زا  منکب ، لد  هداس  فاص و  ات 

موش نامسآ  موش ، دنلب  موش ، یبآ 

« نیشتآ ياه  هژاو  »
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ار نیتسآ  رگید  راب  کی  مدز  الاب 

ار نیمز  مدرک  ور  وریز  رگید  راب  کی 
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تخیر متروص  رب  وضو  بآ  نوچ  دیحوت » »

ار نید » ناکرا   » دوخ حور  اب  متخیمآ 

تخومآ هار  تفرگ و  متسد  دمآ و  لدع » »

ار نیرب  سودرف  داد  مناشن  يرآ 

میوس هب  مدآ  زا  دمآ  توبن »  » تسد

ار نیرخآ  لوسر  مان  متخومآ 

دنچ یتعکر  مداتسیا  تماما »  » تشپ

ار نیملاعلا » َّبر   » حور مدید  هاگ  نآ 

هرذ لثم  مدرب  هدجس  میرح  رب  رس 

ار نیبج  وا  ياپ  كاخ  اب  متخیمآ 

ار دحا » هّللا  وه  لق   » مدوشگ بل  رب 

ار نیشتآ  ياه  هژاو  مدناشن  لد  رد 

دوب يرگید  داعم »  » دوخ تعکر  هب  تعکر 

ار نیمه  ار ، ندرم  هنوگنیا  متساوخ  یم 
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مالس حبص و 

ییاضر هدیمح  / هدیپس هب  یمالس 

ینیمز نیمز ؛ هب  منک  یم  مالـس  .تسا  يراج  مناگر  رد  هتخیر و  ورف  میاه  هناش  زا  حبـص  .منک  یم  سح  رت  کیدزن  ار  وهاـیه  يوب 
نیلوا رب  هک  یقداص  هدیپس  هب  منک  یم  مالـس  .دناشک  یم  شالت  ياه  هداج  يوس  هب  ار  میاه  شفک  تسا و  هدرتسگ  میاهاپ  ریز  هک 

.دزیر یم  وپاکت  راشرس  رطع  ما ، يرادیب  تاعاس 

دهد یم  ناکت  تسد  میارب  دیشروخ 

.تسا راک  يوهایه  ناجیه و  مدق ، هب  مدق  دنک ، یم  هزات  سفن  میور  هبور  هک  تسا  حبص  مدق ، هب  مدق 

.دنارپ یم  مرس  زا  ار  مدروکر  هتفشآ  باوخ  دهد و  یم  ناکت  تسد  میارب  دیشروخ  موش و  یم  رت  کیدزن  دیشروخ  هب  مدق ، هب  مدق 

ادص زا  دوش  یم  رپ  میولگ  .تسا  هتـشاداو  تکرح  هب  نیمز  ارم  هک  مرگن  یم  ار  مرباع  ياه  شفک  ریز  مور و  یم  شیپ  مدق  هب  مدق 
- حبص هب  مالس  - 

وپاکت معط 

میاـه هقیقد  ما ، هدـش  قـیقر  .مشوـن  یم  دوـجو  ماـمتاب  ار  نشور  نـینچ  نـیا  یهاگرحـس  ياوـه  ددـنخ ، یم  رت  هدرتـسگ  دیـشروخ ،
یمن دنوادخ  تیاهن  یب  تافص  يارب  مهاتوک  نابز  .ما  هداتـسیا  ییانـشور  يور  هبور  ما و  هدناکت  میاه  کلپ  زا  ار  باوخ  دنروانش ،
همزمز اب  تاـیح ، زا  راشرـس  نم  تسا و  هتفر  هناـشن  ار  ناـهج  ياـیاوز  ماـمت  دیـشروخ ، احالَـص » ِیموَی  َلَّوَأ  ینلَعجا  َّمُهّللأ   » دـخرچ

.معلبب راشرس  یعلو  اب  ار  وپاکت  معط  حبص ، زا  بلابل  ات  ما  هداتفا  هار  هب  منابل ، رب  دیشروخ 

ص:16

هرامش 92 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


يزور بلط  رد 

یم تکرح  هب  ارم  هک  ینایرج  ما -  هدرک  زاغآ  وت  دای  اب  .دـچیپ  یم  مسفن  رد  حبـص ، .ما  هتـشاذگ  مدـق  زور  ياه  هداـج  رب  مرادـیب ،
نشور و یحبـص  وت -  ینابرهم  يوس  هب  ار  میاه  مشچ  ما و  هدرتسگ  اه  هقیقد  اهزور و  يال  هبال  يزور ، یپ  زا  ار  مناتـسد  دـناوخ - 

.مرب یم  هانپ  زور  يوهایه  هب  مزیرگ و  یم  شیوخ  یگدولآ  باوخ  زا  هک  دنک  یم  کبس  نانچ  نآ  ارم  هک  کنخ  یمیسن 

.ددرگنزاب هناخ  هب  راسمرش  میاه ، تسد  ات  هدب  مناوت  .مشابن  نان  يوب  هنسرگ  ات  هدب  مناوت  نینچ ، نیا  یحبص  رد  ایادخ !

.منک مالس  زیچ  همه  هب  هزات  ییورین  اب  ات  ما  هدرک  زاغآ  وت  مان  اب  ایادخ !

! نک مرون  زا  راشرس 

هیواز رد  موش  يراج  حبص ، اب  دیاب  .منک  تکرح  دیاب  تسین ؛ منداتـسیا  يارای  دشخرد ! یم  محور  ياه  هچقاط  رب  دیـشروخ  ییوگ 
.روبع ياه 

مان اب  دـیآرب و  وت  دای  اـب  سفن ، نیا  اـت  نک  کـمک  يا ! هدرک  اـطع  نم  هب  ار  هزاـت  يزور  رد  ندیـشک  سفن  تصرف  هک  ییادـخ  يا 
باوخ زا  ما ، هدیرب  ما  یهاگنابش  باوخ  زا  هک  نانچ  نآ  ات  نک  کمک  .دور  ورف  تدنلب 

.مهد هرابود  یمالس  نتسیز ، هب  ات  نک  کمک  .نک  مرون  زا  راشرس  يا ، هدرک  محبص  زا  راشرس  هک  نانچ  نآ  .موش  رادیب  زین  تلفغ 

يریما نیسح  /؟ ربخ هچ  ما  یقرشم  راگن  زا 

طایح هب  تزبس  راب  هلوک  زا  ار  یشحو  ياه  هنوپ  يوب  هک  میسن  يا  يرذگ ، یم  نادرگباتفآ  ياه  لگ  رس  زا  هناقشاع  هک  باتفآ  يا 
؟ دوبن ما  هدرک  رفـس  راگن  زا  ربخ  دیدمآ ، یم  هک  تسد  رود  قرـشم  نآ  زا  دیدمآ ، یم  هک  فرط  نآ  زا  يروآ ! یم  ما  يردـپ  هناخ 
ره نم  رخآ  منک ؛ یماو  مشچ  شبیاغ  روضح  هنارکـش  هب  حبـص ، ره  رخآ  دیدیدن ؟ ار  شتماق  دـنلب  ورـس  دـنلب ، ياه  هوک  نآ  تشپ 

.منک یم  سفنت  شنماد  رطع  يوب  هب  ار  حبص 

دهد یم  روهظ  يوب  حبص ،

زا نامداش  نم  .تعیبط  نت  رب  راهب  یـشاقن  نشور  هیاس  لثم  مناـمداش ، ناـتخرد ؛ شوپ  نت  ياـه  گرب  لـثم  متـسم ، نم  نم ! يادـخ 
يوب باتفآ ، یتمالس  يوب  دهد ؛ یم  روهظ  يوب  حبص ، هک  محبص  ندمآ 
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.قشع رادیب  هدید  نآ  اب  ندش  مشچ  رد  مشچ  يوب  يراهب ، ياه  لگ  هاگراب  هب  اهرابیوج  مالـس  يوب  هشیمه ، باتفآ  ندـمآ  هب  نیقی 
! مالس دوبعم ، زان  يا  هشیمه و  زاین  يا  یگزات ، يا  حبص ، يا  سپ 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / حبص هدوشگ  کلپ 

.دشاب هتشاد  اهزاغآ  تمظع  هب  یهاگن  مین  شنامشچ ، نشور  هچیرد  رد  ات  دیاشگ  یم  ار  دوخ  هتسخ  ياه  کلپ  مارآ ، مارآ  نامز ،

مشچ هب  ار  دوخ  ینارون  روضح  ات  دیآ  یم  الاب  شا ، هداتفا  ورف  ياه  کلپ  سپ  زا  هوکش ، شمارآ و  اب  شنامـشچ ، گرزب  کمدرم 
.دنک شک  شیپ  بش ، رد  هدونغ  ياه 

.دنهد وشو  تسش  رون ، راشبآ  رد  ار  یگتسخ  اه ، کلپ  زیر  شبنج  رد  ات  دهد  یم  اهنآ  هب  یکچوک  ناکت  شدیمارپ ، هاگن  ياهرپ 

زیخاتسر

.تسا تقلخ  زا  یکچوک  زیخاتسر  حبص ،

يارب یتصرف  حبـص ، زیخاتـسر  .دهد  یم  هیده  نامز  رد  هدـنام  اج  ياه  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یلاجم  کچوک ، زیخاتـسر  نیا 
.تسایند ندید  رگید  روج  اه و  مشچ  نتسش 

شیاه ییابیز  یمامت  يور  هب  ار  تیاه  مشچ  يدنم ، هرهب  دوبعم  غیرد  یب  تیاغ  راس  هیاس  رد  نتـسیز ، هرابود  تمحر  زا  هک  نونکا 
.زیخاپ هب  نیمز ، شمارآ  رتسب  زا  راوتسا ، ییاه  ماگ  اب  نک و  زاب 

.درک دنهاوخن  فقوت  يا  هظحل  وت ، راکفا  فقوت  رد  اه  هظحل  هک  راپسب ؛ تهاگن  شود  هب  ار  هرابود  زیخاتسر  يالوش 

ردقم ِيزور  يوپاکت  رد 

.ددرگ یم  شیوخ  نابحاص  لابند  هب  تادوجوم ، يوپاکت  رد  ردـقم  يزور  تسا و  هدـنام  اج  بش  قودنـص  رد  ندونغ ، ییاتـسیا و 
؛ تسا رمثُرپ  يدـصقم  هب  ندیـسر  يارب  يزاـغآ  تکرح ، دـناوخ و  یم  تکرح  هب  ار  وـت  زین  تادوـجوم  هراـبود  يوپاـکت  شبنج و 

.تسا هدز  مقر  تقلخ  تیاغ  هک  يدصقم 

کی وت ، ياه  ماگ  نوکس  رد  نامز  هک  ارچ  ینک ؛ كرد  ار  نآ  ياه  هظحل  هبرجت  ات  راذگب  مدق  ییانـشور  ِگنراگنر  يایند  نیا  رد 
.دتسیا یمن  زاب  شیوخ  شخرچ  زا  مه  مد 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  اب 

عراز همجن  / خرس لگ  میرح  زا  ینابساپ 

درک رورم  ار  زورید  دیاب  .تسا  يراج  نامز  هشیدنا  رد  هتـشذگ ، ياهزور  میوقت  یلو  .تفرگ  هرابود  یناج  نیمز  دش و  علاط  حبص 
دیاب .دراد  نایرج  روش ، هسامح و  زا  ییاهزار  هچ  خرـس ، قفا  نآ  سپ  رد  تسناد  دـیاب  .دوش  لصاح  زورما  رد  ندـش  يراج  نذا  ات 

! تسا هدش  تبث  قشع  تمواقم و  هدیرج  رب  هچنآ  درک  سمل 

رب دـنگوس  اب  دـندش و  يراج  غاب  تمـس  هب  راـهب ، هکرب  زا  درم  نارازه  .زییاـپ  ياـنگنت  رد  ناـتخرد  دوب و  خـلم  موجه  زا  رپ  زورید ،
شیور اه  نابغاب  نیرت  خرـس  غاب ، نماد  زا  هک  دش  نیا  .دـننز  مقر  ار  غاب  ياقب  دـننامب و  هک  دنتـسب  دـهع  نابغاب  اب  هعرزم ، تسادـق 

.دنتسویپ تداهش  قرشم  هب  دنتفرگ و 

مییام و .تساوخ  شیوخ  يافوکـش  نأش  راد  ثاریم  ار  ام  دـش و  هدرپس  ام  هب  ناراب ، نیرت  ضحم  رد  هک  يا  هعرزم  مییام و  زورما  و 
.قشع لالز  همشچ  زا  تنایص  راب  مییام و  .خرس  لگ  میرح  زا  ینابساپ  تلاسر 

ههبج هتفرگ  هم  قفا  رد  هک  یلاب  نینوخ  نارتوبک  .دنا و  هدوب  تلفغ  تعنـص و  نرق  رد  ام ، تلاسر  ناربمایپ  تداهـش ، ياه  كدصاق 
!... شیور نتم  هب  يرادیب ، تمس  هب  حبص  نالوسر  دندش ، مگ  اه ،

.تسا هدرک  تبث  ملاع  رد  ار  تناما  ناثراو  ام ، تیلوئسم  هدیکچ ، كاخ  رب  ءادهش  ناج  دهش  زا  هک  ینوخ  تارطق 
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رون و راصح  رد  ار  دوخ  هشیدنا  هک  دنـشاب  هداد  مایپ  ام  هب  ات  دنداهن  نادیم  هب  اپ  رون ، هسامح و  راکذا  زا  ییاهدـنب  یناشیپ  اب  ءادـهش 
.يزوریپ زار  ینعی  هسامح ؛ زمر  ینعی  نیا  اهنت  هک  میرادب  ظوفحم  تیونعم 

.میناشکب تمواقم  هدهاجم و  خلسم  هب  ار  ناج  هک  تسام  رب  کنیا 

.میشاب سمتلم  ار  ناراب  مینک و  رواب  ار  غاب  تبرغ  هک  تسام  رب 

ام نامز  هظحل  هظحل  رد  ادهـش  هک  ارچ  میـشک ؛ راظتنا  ار  شیور  مینک و  ادـتقا  ییافوکـش  هب  شیوخ ، دوجو  ماـمت  اـب  هک  تساـم  رب 
تسام و نآ  زا  نامز  هک  میزیخرب  تایح ، هصرع  نادـهاش  گرزب  نآ  مان  هب  سپ  .دـنا  یگدـنز  ياه  هیناث  ناـبیاس  دـنراد و  روضح 

: دومرف راگدیرفآ  هک  ام ؛ ثرا  نیمز 

.دنرب یم  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز 

يدابآدوواد هموصعم  / تسین ام  نوناق  نتسشن 

.مینک هبرجت  ار  دنلبرس  ینتسیز  ام  ات  دنتفر ، رابکبس  لابکبس و  درذگب ، نامسآ  رب  يا  هظحل  هک  یباهش  نوچ 

یم زاورپ  هب  ار  نیمز  دزیر و  یم  هدـنرپ  نامـسآ  نامـسآ  ناشخرـس ، مان  زا  زونه  .تسادـیپ  اهربا  یناشیپ  رب  ناشیاه  نیتوپ  در  زونه 
.دناوخ

ناتخرد گر  رد  باتفآ ، مسر  هب  هک  دروآ  یم  نامدای  هب  تسین  ام  رابت  نوناـق  نتـسشن ، هک  دـنز  یم  ناـمبیهن  ناـش ، ییاـیرد  هاـگن 
.میشاب يراج  هسامح ،

دیشروخ نارفاسم 

؛ تشادن یتبسن  ددرم ، ياه  هزایمخ  اب  ناشدوجو  .دنداد  نامناشن  ار  كالفا  ياه  هداج  دنتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یکاخ  ياه  هچوک 
ار نامتـسد  يراهب ، یناراب  نوچ  .دندناوخ  نام  يرادـیب  هب  نینچ  نیا  ینـشور ، دیـشروخ و  نارفاسم  .دـندوب  هدـیپس  لسن  زا  هک  ارچ 

.دندش دیدپان  اه  قیاقش  ناوراک  اب  دندرک و  هیصوت  نامنداتسیا  هب  .دنداد  نام  یتشآ  یهاگآ ، ياه  هرجنپ  اب  دنتفرگ و 
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تسام يور  شیپ  هک  یهار 

نینوخ ياه  هفوکـش  هک  میهد  یمن  نت  ناتـسمز  نییآ  هب  .دـبلط  یم  درم  هک  یهار  میا و  هدـنام  ام  .هفیظو  يراوشد  میا و  هدـنام  اـم 
تـسار ياه  هچوک  نیا  .ناشنـشور  ریـسم  هب  ناج  لد و  میراپـس و  یم  ناشرخآ  ياـه  ماـغیپ  هب  شوگ  .میا  هدربن  داـی  زا  ار  هساـمح 

.دنشک یم  سفن  ناشدای  اب  تماق ،

.دنام دهاوخ  ناش  هدازآ  ياه  مشچ  رادماو  دبا ، ات  نامیاهدنخبل 

داتسیا میهاوخ 

دنویپ روهظ ، غورفرپ  ياه  هیناث  هب  ار  ناش  يزارفارـس  دنام و  میهاوخ  دنلبرـس  .لیمحت  دیدهت و  میرحت و  ناروک  رد  داتـسیا  میهاوخ 
نیگمهـس ياه  نافوت  هزاوآرپ ! نادهاش  يا  .دـنام  یمن  یلاخ  تقو  چـیه  ناریـش  هشیب  هک  تخومآ  میهاوخ  ار  ناهابور  .دز  میهاوخ 

.مینز یم  ماگ  هشیمه  زا  رت  مکحم  ار  ناتدنمهوکش  ریسم  میا و  هداتسیا  .درک  دهاوخن  تسس  ار  نامیاه  ماگ  هئطوت ،

يدمحم سابع  / ...دورن نامدای 

رود وت  زا  يدیـشروخ  لاس  دـنچ  مناد  یمن  .دزادـنا  یم  هلـصاف  رتشیب  وت  ياه  ینابرهم  نم و  نیب  دیـشروخ  درذـگ ، یم  هک  زور  ره 
سراف جیلخ  ات  هکت  هکت  ار  تندـب  دـیاش  .يدـش  رتوبک  وت  هک  دوب  دـنورا  رانک  ای  تارف ، ای  هلجد  ياجک  تسین  مدای  تسرد  .مداتفا 

.دننک هدز  تفگش  ار  باتفآ  اه  نامک  نیگنر  دراب ، یم  ناراب  هک  راب  ره  دنرابب و  وت  يوب  اب  ام ، كاخ  رب  اهربا  ات  يا  هدناسر 

ما هداتفا  رود  راهب ، زا  نم 

هک میاه  باوخ  رد  موش  یم  رود  وت  زا  ردـقنآ  .دـنا  هدیـشک  فص  وت  نم و  نیب  ایند ، ياـهراوید  ماـمت  هک  منیب  یم  باوخ  بش  ره 
زا یناوت  یم  ار  نیا  دناوخ ؛ یمن  زاوآ  میارب  سک  چـیه  وت ، زا  دـعب  .تمنیبب  مناوت  یمن  رگید  دـتفا و  یم  میاه  کلپ  تشپ  نامـسآ ،

.یسرب مدیپس  ياهوم 

لیو هاچ  رد  راگنا  مدـش ؛ هارمگ  ندـمت ، ياه  ههاریب  رد  وت  زا  دـعب  .تسا  هدـماین  مقاتا  هرجنپ  یتسرپ  لاوحا  هب  وت  نتفر  زا  دـعب  هام ،
هزادـنا هب  وت ، یمارگ  ثاریم  نیا  بالقنا ، زا  ما  هتـسناوتن  تقو  چـیه  .ما  هدوبن  یبوخ  راد  تناما  هک  مناد  یم  بوخ  ما ! هدرک  طوقس 

زا یتح  هک  ردق  نآ  ما  هداتفا  رود  راهب  زا  نم  .دـنوج  یم  ار  میاه  هشیر  دـنراد  زره  ياه  فلع  .منک  عافد  یتشاد  تسود  وت  هک  يا 
.مشک یم  تلاجخ  اهزییاپ 
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! منکن شومارف  دنک  ادخ 

یم نم  هب  همه  .يدوب  یغرمیس  هک  وت  هب  دسرب  هچ  تشادن ؛ ار  شلمحت  یکچوک  کشجنگ  چیه  یتح  هک  دوب  یـسفق  وت  يارب  ایند 
ثاریم نیا  زا  مراد  هرهلد  نم  .يا  هتـشاذگ  میارب  هک  یتناما  راب  نیا  زا  مسرت  یم  نم  اما  يا ؛ هداد  دیهـش  هک  تلاح  هب  شوخ  دنیوگ 

شومارف ات  نک  مکمک  يا ! هداد  نوخ  هچ  يارب  وت  هک  منکن  شومارف  ات  نک  مکمک  .تسا  هتخادنا  هزرل  هب  ار  مناوناز  هک  ییاهبنارگ 
! دندوب يزیزع  نارتوبک  هچ  نادیهش  دورن  نامدای  هک  دنک  ادخ  ما ! هداد  دیهش  هک  منکن 

یتاجنروپ یفطصم  / اه هلال  گنررپ  لسن  زا 

.زورما یمالسا  ناریا  يارحص  هب  وجو ، تسج  نیمزرس  هب  ما ؛ هدرک  چوک  اجنیا  هب  اه  هلال  گنررپ  لسن  زا 

ِمرُه ياهرـصع  هب  داهج ، شالت و  ياه  ناتـسبات  يامرگ  هب  درب  یم  ارم  هک  تسا  يرطعم  ياهدای  زورید ، خرـس  لسن  زا  نم  تاغوس 
.ینادابآ راک و 

یب ریوک  رد  مشیدنا  یم  شنیرفآ  ملق و  رکف و  ياهرذـب  هب  .تسا  هدـش  راشرـس  ییارحـص ، ياه  قیاقـش  همان  یگدـنز  زا  ما  هظفاح 
.اهریوک ِکشخ  ِمخا  اب  ما  هدش  ور  رد  ور  ما ، هدنایور  نیمز  رد  هک  هقاس  یتشم  اب  نونکا  .اهدرد  اه و  تیمورحم  طاشن 

.دنزاورپ يوزرآ  رد  هک  ادرف  یلاها  يارب  ناگدیشک ، رپ  ثاریم  یتناما  دنک ؛ یم  ینیگنس  تناما  گرزب  ياهراب  نم ، ياه  هناش  رب 

.تراسج سنج  زا  تسا و  يروابدوخ  سنج  زا  یفرح  نم ، ياه  هناش  ثاریم 

، دنلاب یم  نتـشیوخ  هب  نم ، تراسج  يروابدوخ و  ياه  هیآ  زا  نادنخ ، نخـس و  نیریـش  ياهدازون  نآ  هدـماین ، ياه  هظحل  نآ  همه 
نیمه اـت  دادرخ و  موـس  اـت  نمهب  مود  تسیب و  زا  نم  ینـالوط  رفـس  درواتـسد  تـسا ؛ نـم  درواـهر  نـیا  دـننایور ؛ یم  دـنور و  یم 

.هدماین ياهزور 

.اهرانچ اه و  هشفنب  ِندـنایور  باهتلا  .منتخاـس  ِروش  نم  .گـنج  تمـس  هب  هن  تسا و  یناریو  يوس  هب  هن  نم  تراـسج  .مروسج  نم 
.اشامت قوش  اتسور و  یگداس  .ما  هعرزم  قایتشا 

نم .منک  داش  مناشونب و  ریـش  .مناشنب  دنخبل  منک و  ینابرهم  .منک  انب  ناتـسلخن  مرادـب و  تسود  هک  ما  هتخومآ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
.يدابآ هروطسا  ما و  یباداش  زمر 
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یناما مثیم  / ...دیا هتخومآ  ام  هب  امش 

.دنا تمینغ  یگدنز  ياه  هقیقد  مد و  هک  دیا  هتخومآ  ام  هب  .ندیود  يارب  هداج  تسا و  ندیرپ  يارب  لاب ، هک  دـیا  هتخومآ  ام  هب  امش 
وپاکت زا  یلاخ  هاگ  چـیه  یلو  هقباسم ؛ نادـیم  یهاگ  گـنج ، نادـیم  یهاـگ  تسا ؛ گرزب  ینادـیم  نیمز ، میراد و  نادـیم  همه  اـم 

.تسین

ياه ندز  لاب  يادص  ات  دنوش  یم  عمـش  هک  دننانآ  دـنمرنه  تسا و  رنه  نتـسیز  .ندرک  يربلد  ینعی  تیناسنا  هک  دـیا  هتخومآ  ام  هب 
.دنامب رارقرب  اه  هناورپ 

.نامدبیرفن هداج ، رانک  فرحنم  ياهولبات  ات  میسانشب  ار  شیوخ  هار  هک  دیا  هتخومآ  هب  امش 

ار ندـیزرو  رهم  ردـق  نآ  نامیاه  مشچ  هب  دنـسانشن ، یگتـسخ  هک  میزومایب  ار  نتفر  هار  ردـق  نآ  ناـمیاه  مدـق  هب  هک  دـیا  هتخومآ 
.دنسانشن یتسس  هک  میزومایب  ار  ندیشک  یتخس  ردق  نآ  نامیاه  تسد  هب  دنسانشن و  ینمشد  هک  میزومایب 

زا دـیاب  ار  ندرک  رفـس  مسر  ام  .تشاد  زارد  یترجه  زا  ناشن  نات ، یتشپ  هلوک  .هام  تمـس  هب  دـیا  هدوب  يا  هراشا  ياه  تشگنا  امش 
.میزومایب امش 

« تسین شیب  يراب  مه  ام  تصرف  »

هتشرس قشع  اب  ار  ناتدوجو  .میزومایب  امش  زا  دیاب  ار  ندرک  يربلد  مسر  ام  .كدصاق  لثم  دیتفر  هنافراع  میسن ؛ لثم  دیدمآ  هناقشاع 
.تداهش اب  ار  نات  تشونرس  دندوب و 

یتسد ناوت  یم  میتی ؛ ریپ و  ياه  هرهچ  يارب  دیدنخ  دش و  یبل  ناوت  یم  دـیراب ؛ دـش و  یمـشچ  ناوت  یم  هک  دـیا  هتخومآ  ام  هب  امش 
.یهلا تیاضر  يارب  تشادرب  دش و  یمدق  ناوت  یم  اه ؛ بلق  يافش  يارب  تشون  دش و 

.هودنا هن  تسه و  میب  هن  ار  یقیقح  نانمؤم  .دوب  دیابن  نارگن  لد 

.میربب هرهب  دیاب  طقف  تسین ؛» شیب  يراب  زین  ام  تصرف  »

داژن لیلخ  هدیعس  / تداهش میمش 

میـس اهزور ، نیا  .تبالـص  زیربل  ياه  هرهچ  تداهـش و  نیریـش  ياـه  هظحل  زا  یقـشاع ، نونج و  ياـهزور  زا  درذـگ  یم  اـه  لاـس 
.دشارخ یم  ار  محور  هلصاف  رادراخ 
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لوبق هحرش  هحرش  ياه  قیاقش  يراتـسرپ  هب  ارم  نزن ! ما  هنیـس  هب  در  تسد  نم ! هتخوسلد  قیاقـش  .میاهزور  نآ  تمرح  رادساپ  نم ،
.دنکارپ یم  ار  راثیا  بان  ياه  هظحل  رطع  وت ، رهمرپ  ناتسآ  نک !

زا اج  همه  دروآ و  یمرب  رـس  وت  تارطاـخ  يوب  بش ، دوش ، یم  هدرک  مگ  هار  ياـه  ناوج  تبرغ  زیربل  هچوک  رهـش و  ياـضف  یتقو 
.دوش یم  رپ  تداهش  زیگنا  لد  میمش 

ياـه هچوـک  رد  ندز  هسرپ  تداهـش و  روعـش و  رعـش و  ياـه  هظحل  نوـنج ، گـنج و  ههبج و  دـیواج  هـشیمه  تارطاـخ  وـت و  داـی 
.درب یم  نیب  زا  ار  هدز  بش  ياهزور  نیا  یناشیرپ  يرادیاپ ،

دای زا  نامـسآ  هار  يادـتبا  نیمز و  هداج  ياـهتنا  رد  ار  وت  دـنخبل  زگره  درک و  مهاوخ  هنادواـج  دـبا  اـت  ار  تداـی  ملد ، هناـخناهن  رد 
.درب مهاوخن 

يریذن هیقر  / سیونب

سیونب مغ  هدنخ  تشپ  شطع ، بآ ، ياج  هب 

سیونب مه  رانک  ار  ردپ  ياه  هفرس  و 

شکب هراتس  ات  ود  اوح ، مدآ و  ياج  هب 

سیونب متس  ناشلیباق ، هژاو  دعب  و 

! ملد زیزع  ما ! هدید  نازخ  غاب  رانا 

! سیونب مدب ؛ ردپ  دوجو  هب  ار  راهب 

تسا هرطاخ  هصق  هصق  سفن ، هب  سفن  نیبب 

سیونب مد  هب  مد  شاب و  وا  رتسب  رانک 

توبات هلجح و  دتمم و  طخ  يدوبک و 

سیونب ملباقم ، تداهش  رطع  دیزو 
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نوتیز مخز 

عراز همجن  /!؟ ...دنادن هک  تسیک 

نامولظم قوقح  لواپچ  هب  مسینویهـص ، سابل  رد  یناهج ، رابکتـسا  هتفر و  ورف  دوخ  ماگنه  نیرت  ینارحب  رد  نیمز  دنادن  هک  تسیک 
!؟ دزادرپ یم  نیطسلف 

!؟ اجک مالسا  تیمولظم  سردآ  تساجک و  سدقملا  تیب  دنادن  هک  تسیک 

هتـشادن هضافتنا  ناورهر  هدروخورف  ضغب  زا  ربخ  هک  تسیک  دشاب و  هدیدن  ار  تمواقم  نامـسآ  رد  هراتـس  نارازه  مخز  هک  تسیک 
!؟ دشاب

نیطسلف یناشن 

.میدیسرپ دوب ، هداتفا  كاخ  يال  هک  ناشردارب  هدش  هل  پوت  زا  ناشرهاوخ و  هراپ  ياه  کسورع  زا  ار  نیطسلف  ناکدوک  یناشن  ام 

ناشردـپ هتفرگ  مغ  هتـسخ و  هاگن  زا  ار  اه  نآ  غارـس  میدرک و  لاؤس  ناشردام  نیگمغ  ياه  هلان  نایم  زا  ار  هضافتنا  نـالفط  ماـن  اـم 
.میتفرگ

.دروآ یمرد  وناز  هب  ار  نمـشد  هک  تساهنآ  مکحم  نامیا  دـناوخ و  یم  تکرح  هب  ار  ناهج  تمواقم ، مدرم  هدـش  هرگ  ياـه  تشم 
!؟ تفرگن رارق  يزوریپ  يوّکس  رب  درب و  هانپ  ادخ  نآرق و  هب  دوش  یم  رگم  ًالصا 

يراگزاس ناطیـش  تسایـس  اب  تدحو  نیا  دنادن  هک  تسیک  .هدـش  هصالخ  نیملـسم  تدـحو »  » رد نید  تایح  موادـت  دـیلک  زورما 
يا هناهب  زج  مسیرورت  اب  هزرابم  رـشب و  قوقح  یـسارکومد ، هک  دشاب  هدرکن  كرد  ناهج  ياه  همانزور  مایپ  زا  هک  تسیک  درادن !؟

!؟ تسین يزیچ  مالسا  تقیقح  هب  تبسن  اه  هشیدنا  تیمومسم  یناهج و  هقرفت  داجیا  يارب 
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تسام لد  هناخ  نیطسلف ،

ياه هظحل  ضبن  دراد و  نایرج  هضاـفتنا  گر  رد  ناناملـسم ، نوخ  .مالـسا  ینیرفآ  هساـمح  هاـگرارق  تساـم و  لد  هناـخ  نیطـسلف ،
یم وپاکت  هب  ار  نیمز  هک  تسا  نیطـسلف  رظتنم  نامـسآ  نیا  .دـنز  یم  نایـسدقملا  تیب  تداهـش  یقیـسوم  اـب  يرادـیاپ ، تمواـقم و 
هیوم هک  دـشاب  .دـیوج  یم  ناـمز  تبرغ  زا  هِوکِـش  ندرک و  زابرـس  يارب  یلاـجم  هک  تساـه  نوتیز  دوبک  ياـه  مخز  نیا  دـناوخ و 

.دشخب توارط  روهظ ، ناراب  هب  ار  ام  ناش  هدروخ  كرت  هیاس  زا  ییوجلد  يارب  وا  دسرب و  دوعوم  نابغاب  شوگ  هب  ناشیاه 

يدابآدوواد هموصعم  / اهراز نوتیز  رد  شتآ 

ناگدنرپ دندیشاپ ، شتآ  رذب  اهراز  نوتیز  يور  رس و  رب  هئطوت  دیلپ  ناتسد  هک  ماگنه  نآ  .دیزرل  دوخ  هب  نیمز  دولآ و  هم  نامـسآ 
هیناث .دنتسشن  هیوم  هب  ار  دوخ  هرابود  تبرغ  بیس ، خرس  ناتخرد  دش و  رتسکاخ  هرسکی  كاخ ، دنداتفا ، كاخ  هب  هتخوس  ياهرپ  اب 

.دش یم  قرغ  نوخ ، توبات و  ینوفمس  رد  ناهج  دندش و  یم  دوبک  هتخآ  ياه  غیت  ِیمخز  اه ،

!! هتسب ياه  مشچ  زا  ناما 

باذـم رد  ناش  يردام  ناتـسد  هک  ینامز  هب  تسـشن ، نوخ  هب  اناق  شوغآ  رد  ناش  یکدوک  ناوسیگ  هک  مشیدـنا  یم  یناکرتخد  هب 
.دندرک يردپ  هنادرم ، ار  تواقش  همه  نیا  هک  ینادرم  لمحت  هب  داتسیا و  شزاون  زا  نهآ ، برس و 

؟ دروآ دهاوخ  دای  هب  هرابود  ار  شزبس  تارطاخ  یگریت ، همه  نیا  موجه  رد  نیمز  ایآ 

ار شتراقح  مجح  دنیبب و  ار  شتیانج  تعـسو  ات  دش  دـهاوخ  هدوشگ  يا  هظحل  اه ، ناسنا  قوقح  رب  هدـش  هتـسب  ياه  مشچ  نیا  ایآ 
؟ دنک رواب 

...وت يارب  میرگ  یم 

.تسا هدرک  هلاچم  دوخ  رد  ار  تیناسنا  يولگ  هک  جنر  همه  نیا  زا  ما  هتـسخ  .هدش  لاغـشا  ياه  نیمزرـس  مامت  ياج  هب  مگنتلد ؛ نم 
هزره ياهداب  هچیزاب  هک  يدولآ  نوخ  ياه  نهاریپ  يارب  میرگ  یم 
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.دید دهاوخن  ناشباوخ  هب  یتح  رگید  توریب ، نامسآ  هک  یناگدنرپ  يارب  دندادیب ،

! دهاوخ یم  حورجم  ار  راهب  ياپون  كدوک  هک  یناتسمز  هب  نیرفن 

تسا نشور  دیما ، غارچ 

اما تسا ؛ هدرزآ  ار  شرکیپ  رامـش ، یب  ییاه  مخز  هچرگا  تسا ، هدناشن  نوخ  رد  ار  توریب  كاپ  بلق  رامـش ، یب  ياه  غاد  هچرگا 
یم .دننیچ  یم  لالقتسا  خرس  ياه  بیس  يدازآ ، ناتخرد  زا  هرابود  دنزیخ و  یمرب  دنام ؛ یم  نشور  نانچمه  شنامدرم ، دیما  غارچ 

نادرم و دـننک ؛ یم  انبون  زا  ار  ناشقـشع  ياه  هناخ  نانیا  .تسین  شنتـسکش  مهرد  يارای  ار  یناـفوت  چـیه  هک  یهوک  نوچ  دنتـسیا ؛
.دنا هدرک  کح  خیرات  یناشیپ  رب  ار  تماقتسا  هک  ینانز 

ییاضر هدیمح  / يزوریپ دنخبل 

.تسا هدش  اهر  كاخ  هتفشآ  ياج  ياج  رب  هک  هداتسیا  تسا  یتلم  هتخادگ  ياوجن  نیا ،

.دنک یم  نشور  ار  اناق »  » ياه هناریو  هام ، نانچمه  تسا و  هتشذگ  بش ، هراتس  یب  ياه  هیناث 

.دـننک یم  باترپ  اضف  رد  ار  تمـشخ  دـنوش و  یم  هدرـشف  هک  ییاه  تسد  اب  يا ؛ هدـش  هریخ  نامـسآ  نامـشچ  رد  فاص  ناـنچمه 
شود هب  ار  ترهش  هزانج  وت  هتفرگ و  باتش  نامز  .تسا  هتخیرورف  ناتیگداتسیا  هوکش  لباقم  ناطیش ، .تسا  هدمآرد  وناز  هب  ناطیش 

.دشک یم  ار  تیاه  مشچ  راظتنا  ینشور ، ِحبص  هداج  ياهتنا  .ینز  یم  دنخبل  ار  تا  يزوریپ  اما  راشرس ؛ یمغ  اب  یشک  یم 

تفرگ روش  نانبل ،

تنـشور شاوه  .يا  هدرک  سح  شیوخ  هتخورفارب  هرهچرب  ار  نوخ  شتآ و  گرم ، نابیرگ  رد  تسد  تسین ، گرم  زا  یکاـب  ار  وت 
.تیاه سفن  ياوه  رد  درس ، نوتیز  يوب  اب  يداتسیا  اما  دنتخاس ؛ رّدکم  ار  تیاهزور  هنیآ  نوخ ، توراب و  يوب  اب  .دندرواین  بات  ار 

! درد رابت  زا 

! مخز رابت  زا 

وت ياهدایرف  زا  راهب  دـیبات ؛ رگید  راـب  کـی  دیـشروخ ، تروشک ، ياـه  هناریو  رب  .یتفر  يدازآ  لابقتـسا  هب  هدوشگ  ییاـه  تسد  اـب 
.تسا هتفرگ  روش  ار  شا  يدازآ  وت  اب  نانبل  دز و  هناوج 
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نداتسیا يارب  يا  هرخص 

تسا و هتـشذگ  ترـس  زا  يا  هناخدور  نوچ  گنج ، .ار  يدازآ  يدز  دایرف  هتخوس ، ینابل  اب  .ساره  یب  يدـیبوک ؛ قیاقد  هزاورد  رب 
.نانبل مان  هب  دنلب  يا  هرخص  يا ؛ هتفای  نداتسیا  يارب  يا  هرخص  وت 

يزوریپ زار  ناشلد ، ياه  هراپ  دـنا و  هداتـسیا  توریب  یناراب  ياه  کـلپ  تشپ  هک  ینارداـم  هلهله  يـال  هبـال  مونـش  یم  ار  تیادـص 
.تسا ناتنامرد  هزاورد  يزوریپ ، دیا و  هتخیرگ  درد  زا  .تسوت 

تسا هدرک  تا  یهار  نامیا ،

هدرک تا  یهار  ناـمیا ، .دـنوادخ  فطل  غیرد  یب  ياـه  هنارک  يوـس  هب  تسا  هدرک  تا  یهار  ناـمیا ، .يا  هتـشذگ  هورـش  بش و  زا 
.ار تناریو  ياهرهش  ینزب  دایرف  يزاتب و  ات  هثداح  ياه  نافوت  رد  زوریپ ، يراوس  نوچ  تسا 

یم وت  اب  ادصمه  دنز ، یم  دایرف  وت  اب  ادصمه  نانبل ، .تسا  هدناوخارف  تا  هتخیرورف  ياه  کلپ  ینامهیم  هب  ار  ادرف  دیشروخ  نامیا ،
.دیور یم  هزات  يراهب  شا ، هکت  ره  زا  دپت و 

تسوت نآ  زا  راهب 

ییاوه رد  ار  تا  یگنادرم  وت  دهد و  یم  ناکت  تسد  تیارب  يدازآ  اه ، هرجنپ  مامت  تشپ  زا  .يا  هدناکت  گنج  رابغ  زا  ار  تنهاریپ 
ماگ ریز  كاخ ، هچرگا  دشاب ، هتخیرورف  تیور  هبور  ياه  هنیآ  مامت  هچرگا  تروشک ؛ اه  نوتیز  يوب  اب  یـشک  یم  سفن  تسدکی ،

.دشاب هدرشف  تیاه 

.دشاب هدرک  شوماخ  ار  تا  هناخ  غارچ  گنج ، رگا  یتح  تسوت ؛ نآ  زا  ییانشور  تسوت  نآ  زا  راهب 

يدمحم سابع  / ...میسن هن  منبش  هن 

همه تیاور  هب  تسا  یهودنا  هام ، دننز و  یم  مقر  امش  يارب  یهانپرس  یب  ياه  بش  هک  یتشونرس  یهایس  هب  تسا  یفقـس  نامـسآ ،
، یمنبـش چـیه  دـنهاوخ  یم  .دـنا  هتفرگ  نات  هناخ  فقـس  یب  ياهراوید  زا  ار  هتفرگ  رابغ  ياـه  هرجنپ  یتح  .ناـت  ییاـهنت  ياـه  بش 

رگا .دنیشنن  امش  قاتا  هرجنپ  رب  اه  هاگرحس 
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مان هک  دـنا  هدرپس  ناش  هدرپسرـس  ياه  ملق  هب  .دـنریگ  یم  سپ  وت  كاخ  ناماد  زا  یتح  ار  یمـسوم  ياه  ناراب  دـسرب ، ناـش  تسد 
.دننزن هناش  ار  امش  يوم  هک  دنا  هتساوخ  اه  میسن  زا  .دننزب  طخ  ار  وت  نادیهش 

تسا دیهش  وت  مان 

زا یکی  یناشیپ  هحفـص  رب  وت  مان  توریب ؛ اناق ، نینج ، لـیلخلا ، دـنک ؟ یم  قرف  هچ  .یـشاب  هک  اـجک  ره  لـها  .مسانـش  یم  ار  وت  نم 
هب وت ، ترایز  يارب  ار  میاه  تسد  حبص ، ره  نم  .يا  هتشون  دنلبرـس  يریدقت  رب  تنوخ  اب  ار  تمان  وت  .تسا  هدش  کح  اه  مان  نیمه 

ار نیا  دوش ؛ یم  دیهـش  شیانعم  دشاب ، هک  هچ  ره  تمان  .تشون  دیاب  هنوگچ  ار  وت  مان  مناد  یمن  زونه  دنچره  .ما  هدرپس  داب  ناتـسد 
، دیهـش .ردام  ای  یـشاب  ردپ  دـنک  یمن  یقرف  تسا ؛ دیهـش  وت  مان  .ما  هدیـسرپ  ینک  یم  اشامت  بش  ره  هک  یتسد  رود  ياه  هراتـس  زا 

وت هب  هزیوه ؛ میوگ : یم  وت  هب  .میوگ  یم  ناتسزوخ  ار  امش  همه ي  ًالـصا  .درادن  قارع  ناتـسناغفا و  نیطـسلف و  نانبل و  تسا ؛ دیهش 
 . ...وت هب  رهشمرخ و  میوگ : یم 

سدق يارب  میاهرهش 

.درک دهاوخن  نشور  ار  ناشهایس  ياه  بش  دنرادرب ، هک  مه  ار  اه  هراتس  همه 

ویوآ لت  هب  اـت  ما  هداد  اـهرتوبک  هب  دوش ، یم  رجفنم  درد  زا  دراد  هک  ار  ما  هنیـس  .یتح  ار  میاـه  ضغب  منک ، یم  تسپ  تیارب  ار  مبلق 
.درک دنهاوخ  اعد  وت  يارب  سدق  رد  منارتوبک  .ما  هدروآرد  زاورپ  هب  سدق ، يارب  ار  دیپس  نارتوبک  نیا  میاهرعش ، .دنربب 

، هدـنام فرب  رد  ياه  ناتـسمز  زا  رت  ماخ  زور  ره  تسینویهـص ، ياه  ماـخاخ  .درک  دـنهاوخ  اـعد  امـش  يارب  يزور  اـه ، هسینک  همه 
.نکم شومارف  ار  باتفآ  اب  تیاه  ینیشن  بش  هرطاخ  وت  اما  .دنوش  یم  شومارف 

! شکب سفن 

ات دننک  یم  گنفت  ار  امش  ياه  تخرد  .تناتخرد  ياه  هقاس  دنوش  یم  گنفت  هتسد  هتسد  .تناکدوک  دنوش  یم  هدنرپ  هتسد  هتـسد 
هتشغآ نوخ  هب  راد  من  ناوسیگ  رطع  .دنسر  یمن  امش  يوسیگ  رات  کی  هب  دننک ، گنفت  هک  مه  ار  ناتخرد  همه  .دنشکب  ار  ناتدوخ 

یب یمرح  چیه  هک  نادب  .ینک  ریثکت  سدق  رد  ار  اهرتوبک  يادص  ات  شکب  سفن  .درک  دهاوخ  زاب  ار  ناهج  نیگنس  ياه  کلپ  تا ،
.دنام دهاوخن  رتوبک 
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هداز یقت  هبیط  / زاورپ

، مناوخب هنایمرواخ  سورع  ار  وت 

! اناق رادازع  سورع  ای 

ار تنت  ياه  هراپ  نوخ  دندرکن  محر  هک 

! اه هراپمخ 

مناوخب بونج »  » ار وت 

« رازن  » ياه هژاو  ظفل  هب 

! نانبل ای 

.يا هدروخن  زور  خرن  هب  نان  هک 

دننز یم  رات  کیرات ، ياه  توبکنع 

ار وت  ياه  هناورپ  یقیسوم 

، زاورپ هب  هلیپ  یب  ياه  هناورپ 

.دنا هدرک  هلیپ 

! تسیک خرس  يادص  نیا 

.تسا هدز  مه  هب  ار  لییارسا  ياه  هراتس  باوخ  هک 

دنا نیمز  نیطایش  مجر 

هّللا بزح  ياه  مشخ  باهش 

هلیپ یب  ياه  هناورپ 

زاورپ هب 

.دنا هدرک  هلیپ 
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«. ...نوقباسلا نوقباسلا  »
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ییاضر هدیمح  / ...دوب تنادمچ  رد  هک  يا  هیفچ  اب 

هّللارصن نسحدیس  هب  میدقت 

دوب تناهج  دنلب  هرخص  رب  ینینوخ  هرعن  خرس  توریب 

دوب تناوج  ياه  هناش  يالوش  دیشروخ  رو  هلعش  لای  دننام 

دز تناج  هب  هک  یشتآ  سنج  زا  دز  تنابل  هب  يا  هسوب  توریب 

! دوب تنانطومه  ضغب  راگنا  ناریو ، هدش  رجفنم  توریب 

دیخرچ یم  وت  ياپدر  كاخ  رب  دیخرچ  یم  وت  يادص  اهداب  رد 

دوب تنادمچ  رد  هک  يا  هیفچ  اب  یتفر  نونج  نوخ و  خالگنس  رب 

وت رد  یبرع  هلیبق  مشخ  وت ، رد  یبضغ  شتآ  تخوس  یم 

دوب تناشن  مان و  مخز ، هودنا و  ار ؛ تناشن  مان و  وت  زا  مدیسرپ 

شنوخرپ لحاوس  رب  توریب  شنوتیز ، عرازم  رد  توریب 

دوب تنارگن  يردام  دننام  شنوزحم  یبآ  ياه  مشچ  اب 

نافوت رد  هدشمگ  ياه  هخاش  رب  زاوآ ! دنلب  نینط  يا  يدناوخ  یم 

دوب تناوخ  هیثرم  تخس  هک  يرعش  دش ، يرعش  وت  ناهد  رد  هژاو  ره 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش

يد 1385  1

هجح 1427 يذ   1

Dec.2006.22

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  زورلاس 

عراز همجن  / مسبت رون و  زا  يراب  هلوک  اب 

: درک اطع  كاخ  هب  ار  ینامسآ  يایرد  ود  دنویپ  تیفرظ  هک  ییادخ  مان  هب 

؟ دنز یم  گنچ  نامز  هنیس  رب  هک  تفگش  سح  نیا  تسیچ 

رد شنیرفآ  دـنویپ  نیرتزبـس  همزمز  هک  تسه  یـسک  اـیآ  دـنکفا ؟ یم  نینط  تقلخ  ياـه  هظحل  رد  هک  يراـهب  قـنور  نـیا  تـسیچ 
!؟ تسا یبش  هچ  بشما  هک  دنادن  دونشب و  ار  توکلم 

.ددروننرد ار  تکرح  ياه  تسب  نب  مسبت ، رون و  زا  يراب  هلوک  اب  دراذگب و  مدق  روضح  هچوک  رد  بشما  هک  تسین  يرباع  چیه 

رد ادـخ  ریـسفت  بش  نامـسآ ، ساکعنا  بش  ار  بشما  رگا  درک  یهاوخن  بجعت  هدیـسر ، ارف  نیمز  هظحل  نیرت  یقرـش  ینادـب  یتقو 
.تسا هدیسر  ارف  یلجت  هتسدلگ  نیرت  هنامداش  رب  دنخبل  شیور  بش  .دنناوخب  نیمز 
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ناگتشرف نشج 

لوصحم نیلوا  هک  یـشمارآ  اب  دزیر و  یم  درم ، نیرت  ینامـسآ  اب  شرتخد  دنویپ  رد  ار  یحو  هراصع  نیرت  لالز  رون ، ربمایپ  نیرخآ 
گرزب دـنریگ و  یم  نشج  ار  كاخ  رورـس  نیرتابیز  مه ، لاب  رد  لاب  ناگتـشرف ، .دـنز  یم  دـنخبل  ادـخ  هب  تسا ، میظع  یقـالت  نیا 

.دنبوک یم  ياپ  ار  نیمز  ینامداش  نیرت 

!؟ دیا هدید  ایرد  ود  دنویپ  زور  زا  رت  هدرتسگ  يزور  كاخ ، میوقت  رد  ایآ  ملاع ! لها  يا 

!... یهانتیال رون  ود  ضحم ! تیفافش  ود  نارک ؛ یب  ود  ایرد ، ود 

! ار تکرب  تمحر و  ياه  هیناث  نیرت  هتسجخ  نیا  دیبایرد  تفرعم ! راید  یلاها 

! ار نامز  يراج  رد  لیاضف  جّومت  نیا  میبایرد  دیبایرد و 

سدقم یگدنز  زاغآ 

ییایربک روش  دـنک و  یم  سمل  ار  ناگتـشرف  هلهله  توـالح  یلع ، نارک  یب  تسد  رد  مالـسلااهیلع ، همطاـف  سدـقم  تسد  کـنیا ،
.دزیگنا یمرب  ار  نایکالفا 

یلـص ربمایپ  نیا  .تمـصع  ياهتنا  یب  میرح  هب  تسا  ناسنا  ندرپس  نیا  تسین ؛ درم  کی  یهاگ  هیکت  هب  یـسورع  تسد  ندرپس  نیا 
ارهز یلع و  هب  ار  رـشب  راـبتعا  راـیتخا و  هک  تسادـخ  نیا  دراپـس ؛ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  شرتـخد  هـک  تـسین  هـلآ  هـیلع و  هللا 

.دهن یماومالسلااهیلع 

همه رب  داب  كرابم  .تسادخ و  تاذ  اب  ناسنا  یگناگی  دیدجت  بش  بشما ، هکلب  تسین ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  یـضترم و  دـنویپ  بش 
.شیوخ تقلخ  هرتسگ  رد  راگدرورپ  لاوز  یب  دنخبل  نیا  تانئاک ،

! داب دتمم  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  راس  هیاس  رد  یگدنز  و 

يدمحم سابع  / دیشروخ هام و  یسورع  بش 

نت هنامداش ، ياه  ناراب  .دنراب  یم  هیاس  ناترـس  رب  دنـصقر و  یم  داب  نهریپ  رد  اهربا  .درتسگ  یم  نماد  ناتیاه  مدق  يولج  نامـسآ ،
یم زاوآ  كاخ  شوگ  رد  ار  اه  گنهآ  نیرتابیز  ناتیاه ، مدق  .دنک  یم  هسوب  قرغ  ار  هچوک  ياهراوید  میسن ، .دنسوب  یم  ار  كاخ 
فد هرهز  دنـشک و  یم  لِک  اه  هراتـس  .تسا  دیـشروخ  هام و  یـسورع  بش  بشما  .رعاش  اهرتوبک  دنوش و  یم  زاغآ  اهدنخبل  دننک 

.دنز یم 
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...دینز یم  هک  دنخبل 

تـشهب زا  رت  بوخ  یتح  دـینز  یم  مدـق  مه  رانک  رد  امـش  هک  ییاه  هیناث  نیا  ندوب ! مه  رانک  رد  ياـهزور  نیا  تسا  بوخ  ردـقچ 
.دنک یم  هناوید  ار  بش  جنران ، راهب  رطع  دیراذگ ، یم  مه  تسد  رد  هک  تسد  .تسا 

.دسانشن اه  سای  اه و  بیس  زا  رتهب  ار  امش  هک  تسین  یمیسن  .دنهد  یم  هفوکش  اه  سای  اه و  بیس  دینز ، یم  هک  دنخبل 

بیس همین  ود  دنویپ  بش 

یم ناغمرا  هب  امـش  هناخ  هب  ار  راهب  اهوتـسرپ ، .دـننک  یم  همزمز  ار  امـش  هنامداش  ياهدـنخبل  اهراشبآ ، مامت  زا  رتهب  اـه  بآ  بشما ،
.دنراد مه  رانک  رد  ار  امش  ندید  يوزرآ  هک  ییاهزور  اب  دنروآ ؛

دیمهف دـهاوخ  ار  دـنخبل  رطع  نیمز ، بشما  .دـید  دـهاوخ  ار  شیاـه  باوخ  نیرت  مارآ  زا  یکی  نیمز ، هک  تسا  یبـش  اـهنت  بشما ،
ات دنروخ  یم  دـنویپ  مه  اب  بیـس  همین  ود  هک  تسا  یبش  بشما ، .درب  دـهاوخن  دای  زا  نیمز  هاگ  چـیه  ار  بشما  هک  یناد  یم  بوخ 

هناتـسآ رد  هچوک  .دروآ  یم  باـت  ار  يداـش  همه  نیا  هک  تسا  یفقـس  اـهنت  نامـسآ ، .دـنزادنایب  لـگ  قوش ، زا  نیمز  ياـه  هنوـگ 
.قوش هب  تسا  هداتسیا  ناتندمآ 

اه هتشرف  کیربت 

.دنا هتفر  دنا و  هدمآ  ایور  زا  زیربل  هک  ییاهزور  همه  زا  رت  بوخ  تسا ؛ بوخ  ندوب  مه  اب  ياهزور 

كرابم دنویپ  نیا  اه ، هتشرف  همه  ادرف  .دوش  ریزارس  ناشیاه  هناش  رب  دنزب و  رس  ناتیاهدنخبل  زا  دیشروخ  ات  دنتـسیا  یم  اه  هوک  ادرف 
.درک دهاوخ  مالس  امش  هب  دنوادخ  هک  ادرف  .درب  یم  کشر  امش  هب  تانئاک ، مامت  .تفگ  دنهاوخ  کیربت  امش  هب  ار 

یم يدـنخبل  نیرتابیز  مالـسلااهیلع ، همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـنریگ و  یم  لکـش  اه  هنیآ  دـینز ، یم  مه  هب  هک  يدـنخبل  نیلوا  اب 
.دنام دنهاوخ  یقاب  اه  هنیآ  نهذ  رد  هشیمه  يارب  هک  دنوش 

يداب تهزن  / ادخ فرط  زا  يا  هیده 

! ناج یلع 

! مقشع کیرش  منید و  کیرش  ما ، یگدنز  کیرش 
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.دوش وحم  تارطاخ  زا  یگدنز  ياه  جنر  راثآ  ات  دنک  تا  یمخز  حور  شزاون  فقو  ار  شناتسد  ات  تسا  هدمآ  تیارهز 

.دوش هیرگ  مه  وت  اب  تا ، هنادرم  ياه  ییاهنت  رد  ات  تسا  هدمآ  ادخ  فرط  زا  وا 

«. تسا يرادرسمه  بوخ  نز ، داهج   » دنا هدومرف  هکنآ  هن  رگم 

.دوش دیپسور  قشع  يادخ  دزن  دبایب و  تداهش  قیفوت  یهلا ، داهج  نیا  رد  ات  تسا  هدرک  ریخ  تین  وت ، يارهز 

هزاجا تسه ، مالسلااهیلع  تا  همطاف  ات  دشاب  رتارف  تناوت  زا  ای  دزادنیب و  یتخس  هب  ار  وت  هک  تساوخ  دهاوخن  يزیچ  وت  زا  زگره  وا 
.دوش رت  کشا ، هب  تنینزان  نامشچ  دزرلب و  هودنا  زا  تنابرهم  ياه  هناش  هک  داد  دهاوخن 

.دزادنیب هلصاف  وت  وا و  تسد  نایم  اه  هنایزات  هک  یتقو  ات  دنام ، یم  ترانک  رد  مالسلااهیلع  ارهز 

نیدلاردب مظاکدمحم  !/ یبش هدنخرف  هچ 

! دندوب هدیشک  راظتنا  ناگراتس  ار  یبش » هدنخرف  هچ   » .دنا هدش  حبص  زیگنارحس  تاملک  زا  رپ  یگلمج ، ایرد ، تشد و 

.تسا هدش  هدرتسگ  دابکرابم »  » ِنیرفآرهم ياه  هرفس  اج  همه 

دوش یم  نونکا  ِياـه  مشچ  رد  ار  یقـشاع  تبون  .تسا  هتـشاداو  يداـش  هب  ار  اـه  بل  مالـسلااهیلع ، همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـن 
.تسا هدیچیپ  ناتسلخن  ناوسیگ  رد  یلدکی  دورس  .دناوخ 

، اه یگدادلد  .دنک  يرادرب  هتکن  تیمیمص ، يافصاب  سلجم  نیا  زا  ات  مارتحا  بدااب و  تسا ؛ هتسشن  نیمز  زا  يا  هشوگ  رد  نامـسآ 
.تسا قشع  نیا  ینارابرون  زومآ  سرد  ایند ، .دَرَوآ  تراشب  ار  همطاف  یلع و  رهم  ات  دنا  هداتسرف  يدصاق 

وـسوس يداش  ینک ، یم  هاگن  وس  ره  .تسا  هدناشک  اه  لگ  يروآ  تفگـش  تمـس  هب  ار  نارعاش  دـنویپ ، نیا  رد  لزّغت  ِشوخ  ياوآ 
جازتما هب  تنمیم ، زا  راشرس  ناتـسد  اب  ار  هباشم  رون  ود  نیا  هک  يرمایپ  رب  دورد  امـش » ناشخر  يور  زا  نسح  هام  غورف  يا   » دنز یم 

.دروآرد

؟ يراد هلصاف  ردقچ  ایر  یب  سلجم  نیا  زا  وت  تفگ  دیاب  ار  لد 
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! یشاب رگ  هراظن  اهنت  یماکهب ، يدنم و  هرهب  یب  ادابم  يربن ! يداش  زا  یمهس  ادابم 

شغ یب  یم  تسا و  شکلد  اوه  تسا و  شوخ  نمچ  »

« دیاب یمن  رد  چیه  شوخ  لد  زج  هب  نونک 

داژن لیلخ  هدیعس  / ینامسآ نشج 

! مالس وناب 

، همیرک يوناب  نآ  تافو  زا  سپ  مدورس و  يداش  ياون  هجیدخ ، هناخ  تخرد  هخاش  رب  وت  تدالو  رد  هک  متـسه  یکچوک  هدنرپ  نم 
.مهد یم  رس  يداش  هلهله  رگید  راب  یلاعتم -  رون  وت -  تلصو  دابکرابم  هب  ما  هدمآ  زورما  اما  .درکن  يرای  ارم  ازع  گناب  هب  نم  يان 

هک ما  هدمآ  ناهج  سورع  نیرت  هداس  یسوب  تسد  هب  ربمایپ ! دیواج  قشع  ناماد  هدرورپ  کمن  تلادع ، لدع و  هناخ  نیتسار  يوناب 
.تسا هدرک  نت  هب  یتشهب  هماج  هداهناو و  ار  ینیمز  ياه  هیاریپ 

! نکن شومارف  تا  ینامسآ  گرزب  نشج  رد  ارم  مهس 

ناهج رخآ  لوا و  يوناب 

هدمآ سدقم  دنویپ  نیا  شابداش  هب  نامز ، نیمز و  ...لگ ؛ نامه  غاب و  نامه  لسن  زا  يا  هلال  يدمحم و  كاپ  هلالس  زا  یسای  دنویپ 
.دنا

یم ناشیاپ  شیپ  تشهب ، ياه  غاب  زا  لگ  دبـس  دبـس  ناگتـشرف ، دزیر و  یم  سورع  هزات  يور  رـس و  رب  هک  تساـه  مشچ  دـیراورم 
ینامسآ هیده  سودرف ، زا  کئالم  درادن ، ینامسآ  هتشرف  ود  نیا  شابداش  يارب  يزیچ  شا  یگـشیمه  تبرغ  رد  نیمز  رگا  .دنناشفا 

.دننک یم  همطاف  نارگن  ياه  مشچ  راثن  رون ، زا  یقبط  رد  ار  ردام  ریخ  ياعد  دنروآ و  یم  ار  مالسلااهیلع  هجیدخ 

!؟ تسین ناهج  رخآ  لوا و  يوناب  دشاب ، همطاف  هک  یسورع  دشاب ، هّللادسا  شرهوش  رشبلاریخ و  شردپ  هک  یسورع 
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مالسلا هیلع  حیسم  یسیع  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنشود

يد 1385  4

هجح 1427 يذ   4

Dec.2006.25

یناما مثیم  / ...ات تفگن  نخس  تردام 

!« دش یهاوخ  هتخیگنارب  هرابود  هک  يزور  رد  یتفگ و  دوردب  ار  نیمز  هک  يزور  رد  تا ، ندش  هداز  زور  رد  وت  رب  مالس 

! دوب مالس »  » وت مالک  و  مالس » ، » وت مایپ  هک  وت  رب  مالس 

! دنونشب وت  تاملک  يال  هبال  زا  ار  زاجعا  تقیقح  يادص  مشچدب ، ناروابان  ات  تفگن  نخس  تردام  هک  وت  رب  مالس 

.دوش هدینش  وت  تیموصعم  هرجنح  زا  تمحر  ِتوکلم  ات  ییوگب ، نخس  وت  ات  تفگن  نخس  تردام 

.ییاشگب هدرپ  یسدق ، ياهزار  زا  وت  ات  تفگن  نخس  تردام 

نیمز تکرب 

هچوک زا  وت  يوب  .تسا  هتـشگزاب  نیمز  هب  تکرب  وت ، اب  .يا  هدیـشخب  انعم  ار  راظتنا  فرح  هب  فرح  هدومیپ و  ار  دیما  رطـس  هب  رطس 
هخاش تسا ، هدـمآ  نایم  هب  هاگره  تقو  یب  تقو و  وت ، مان  تسا ! هدرک  تسم  ار  كاخ  ياه  هرذ  هک  يراـگنا  درذـگ ؛ یم  اـه  غاـب 

.تسا هدیرپ  ناگراتس  ياه  کلپ  دنا و  هدرک  مخ  رس  دنلب ، الاب  ياه 
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...دناد یم  ادخ  طقف 

.دنا جاتحم  ترگایمیک  ياه  تسد  هب  ردقچ  كورتم ، ياه  هناریو  رهش و  ياه  هبارخ  هک  دناد  یم  ادخ  طقف 

ياه لد  هک  دناد  یم  ادخ  .دنا  جاتحم  تا  هناربمایپ  ياه  تبحم  هب  ردقچ  یکاخ ، ياه  تسد  یلاخ و  ياه  هرفـس  هک  دناد  یم  ادخ 
ونازود روبع ، یب  ياه  هداج  ردقچ  .دنا  هتخوس  تا  ینابرهم  ياه  هسیک  ترـسح  رد  ردـقچ  كَرَت ، كَرَت  ياه  بل  هدـش و  هدـییاس 

.ییایب ات  دنا  هتسشن 

حلص رتوبک  دایرف 

قشع و قمر  یب  ياه  هزانج  رد  دیمد ؛ یهاوخ  هزات  یحور  وت  دیشخب ! دهاوخ  ناج  ار  نیمز  دبلاک  تا ، ییاحیسم  مد  هک  وت  رب  مالس 
! تسا هدش  نیطایش  هناخ  شیامن  تسا  يرید  هک  كاخ  هدرم  ياه  لولس  رد  تیناسنا ، ناج  یب  ياه  همسجم  رد  تیونعم ،

ار بیجن  ياه  بسا  دـنلب و  ار  یتسار  ياه  همغن  دُرب ، یهاوخ  ـالاب  ار  دیفـس  ياـه  مچرپ  داد ، یهاوخ  زاورپ  ار  حلـص  ياـهرتوبک  وت 
.درک یهاوخ  لعَن 

ییاضر هدیمح  / میرم كدوک 

، مولعمان ياه  هداج  يوس  هب  دنوش  یم  هدیشک  شیاهاپ  رد  هتسخ  رفاسم  رازه  .دننز  یم  سفن  سفن  شا  هنیس  رد  هتـسخ  رفاسم  رازه 
.رهش هنعط  زا  ییاهر  يارب 

چیه .دـنک  یم  کیدزن  ایربک  دـنلب  ياه  یمراط  هب  ار  وا  هک  يدرد  میرم و  .دـنا  هتـسناد  ناـهج  ياـه  ماد  ریـسا  ار  شحور  نارتوبک 
هک یکدوک  اـب  دـشک ، یم  سفن  اـه  تمـس  اهریـسم و  ماـمت  زا  ار  تسود  ياوه  اـهنت  تسین ، سک  چـیه  .تسین  هدوـشگ  يا  هرجنپ 

میرم .دـنزیخ  یم  اـپ  هب  شلباـقم  ناـهج  ياـه  بیلـص  ادرف  هک  یکدوک  دـنک ؛ یم  سح  شتارقف  نوتـس  رب  ار  هنعط  قالـش  هدـماین ،
.دبایرد ار  هثداح  نیا  تفگش  زار  ات  دناخرچ  یم  مشچ  رود ، ياه  هیواز  رد  كاخ ، رب  هتخیرورف 

راهب ياپ  يادص 

هتـشاذگ مدق  روبع  ياه  هناش  رب  بات ، یب  .تسا  هتفر  هناشن  ماهتا  تشگنارـس  رد  ار  وا  رهـش  .درذگ  یم  شیاه  ماگ  قمر  نیرخآ  اب 
رد تبانا  لعـشم  اب  درذـگ  یم  اهنت  .تسا  هتخادـنا  گنچ  شیاه  هتخای  رد  درد ، هتخیرورف و  شیاه  مشچ  يور  هبور  ناهج ، .تسا 

.تباجا دیما  هب  تسد ،
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کیدزن ار  راهب  ياپ  يادص  دونشن  ار  شیادص  رهـش ، ات  هداد  هیکت  امرخ  هدیکـشخ  ياه  هخاش  رب  .دنک  یمن  اهر  ار  شنابیرگ  درد ،
.اه هداج  هب  ار  شیاه  ماگ  دشک و  یم  شوغآ  هب  ار  شکدوک  تسدورف -  نیا  بورغرد  یعولط  یسیع  دنک -  یم  سح  رت 

رهش توهبم  ياه  مشچ  ربارب  رد 

میرم و .دـنک  یم  شا  هراظن  رهـش ، توهبم  ياه  مشچ  .دوش  یم  رت  کیدزن  رهـش  هب  مدـق ، هب  مدـق  .تسا  هتخاب  گنر  زور ، راسخر 
.دوش یم  رت  گنررپ  هظحل  هب  هظحل  هک  ینامیا  میرم و  رهش ، زومرم  مهبم و  چپ  چپ  میرم و  تسوا ، نآ  زا  هک  یکدوک 

یمارف ربص  هب  ار  وا  دزود و  یم  مشچ  ردام  نامـشچ  یهایـس  رد  هک  یکدوک  و  زومایب -  شیوخ  رطعم  ياوه  رد  ندیرپ  ارم  ایادـخ !
.دناوخ

تسین یساره  رگید 

زا ساره  هچ  رگید  .تسا  هدرتسگ  شرـس  رب  ینما  رتچ  نوچ  هک  دنوادخ  نابرهم  هیاس  اب  شوغآ ، رد  یکدوک  اب  تسا ؛ هدـمآ  میرم 
؟ نامیخژد ِینمشد  هنشد  قرب 

؟ دشاب هتسب  شا  ینمادکاپ  يور  هب  ار  شیاه  مشچ  ناهج ، رگا  ساره  هچ  رگید 

.دریگ یمارف  ار  رهش  شنخس ، هبذج  دیآ و  یم  نخس  هب  وا  شوغآ  رد  حیسم  یتقو  تسین ؛ یساره  رگید 

رون زا  یناینرپ  نوچ 

رب رون  زا  یناینرپ  نوچ  کئالم ، ار  شیادص  .دنونـش  یم  قفـش  مارآ  ياه  هکرب  رب  قشاع ، ناگدنرپ  ار  شیادص  .تسا  هدمآ  حیـسم 
.دنشک یم  رس 

.میرم دنک  یم  سح  زور  ناتشگنا  كزان  ياه  هخاش  رب  ار  شیادص 

.درازگ یم  رکش  ار  شکدوک  دالیم  شوماخ ، ینابل  بات و  یب  یناج  اب  قافتا ، كانمیب  قیاقد  زا  هدش  اهر  میرم ،
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يریما نیسح  / يدوب قشع  وت ،

.دوبن هژاو  ادخ ، دوب و  ادخ  قشع ، دوب و  ادخ  نآ  زا  قشع ، دوب و  قشع  لوا ،

.دوب ادخ  طقف  ادخ  دوب و  ادخ  رون ، دوب و  رون  قشع ، دوب و  قشع  لوا ،

هـسینک .تشادن  یگنر  وت  یب  ایند  یلو  دشاب ؛ میرم  دشاب و  ایرکز  دشاب و  ناج  میـشاب و  هک  تساوخ  دوبن و  سک  چیه  دوبن و  یکی 
میرم دوب ، اـیرکز  دوب ، قشع  .یتسرپداژن  توخن و  گـنر  هب  ییاـه  تب  دـندوب ؛ هتـشرفارب  دـق  اـه  تب  هراـبود  .داد  یم  اـیر  يوب  اـه 

.يدوب قشع  وت  دش و  قشع  مایپ  لماح  يرتخد  موصعم  يدوبن و  وت  يدوبن ؛ وت  دوب و  مالسلااهیلع 

ییآ یم  یتسه و  وت 

وت دوب و  قشع  دوب و  ادـخ  ...یـشوماخ  اه  هنعط  دـش و  ینامیـشپ  اه  تمهت  .داد  یم  بان  يا  هژاو  يوب  هک  دـش  یکدوک  ادـخ  ماـیپ 
دش و میهاربا  هژاو  .يدوب  هدروآ  هیده  ار  بان  يا  هژاو  وت ، .یتفگ  یم  قشع  زا  دیاب  هک  يدوب 

، هژاو .درک  اوسر  ار » لیئارـسا  ینب  « » ِنوعرف  » درک و اضیب  دی  دش و  یـسوم  هژاو  تسکـش ، ار  هدیـشارت  هزات  ياه  تب  تشادرب و  ربت 
.ینابرهم یگدازآ و  ربمایپ  دش ؛ حیسم  مایپ 

يارب ییآ ؛ یم  وت  .دوعوم  هدنز و  یتسه ؛ وت  .تاوامـس  يالاب  رب  هک  بیلـص  يالاب  رب  هن  یتسه ؛ وت  تسه و  قشع  تسه ، ادخ  الاح 
.نیمز رب  دنوادخ  تجح  نیسپاو  باکر  رد  ییآ  یم  ناسنا  ییاهر 

هداز یقت  هبیط  / حیسم سدقم  ردام 

.تسا هدرک  رپ  ار  اضف  هنابیجن  تکاپ ، رطع  .دهد  یم  میرم  يوب  تا ، سَفَن  ییآ و  یم 

.یشک یم  شود  هب  ار  حیسم » سدقم  ردام   » مان سپ ، نیا  زا  ییآ و  یم  .يا  هدیشک  شوغآ  رد  ار  حیسم  هک  یلاح  رد  ییآ ؛ یم 

ار تنورد  شتآ  یخرس  هک  دیاب  یناراب  دراب و  یم  کشا  ار  زاین  ياه  هیآ  تنامشچ ، .يزادنا  یم  نامـسآ  هب  ار  تیاه  مشچ  ساره 
.دناشن ورف 
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یم نورد  ياه  هراوید  رب  رس  تشاذگ ! دهاوخن  مارآ  ار  وت  باوج ، یب  ياه  لاؤس  .يروآ  یمن  بات  ار  كانـسرت  ياه  هقیقد  باتش 
.تخاس ردقم  نینچ  هک  یقلاخ  زج  تسین  سک  چیه  ار  وت  هک  يراذگ 

رطعم ياه  میسن  اب  مدق  مه 

.داد یم  یتشهب  يامرخ  معط  زونه  تناهد  .يداـتفا  هار  هب  رطعم ، ياـه  میـسن  اـب  مدـق  مه  مارآ ، .ساره  همهاو و  یب  يا ؛ هدـش  دـنلب 
نیا ...و  ناتسود  هدز  تهب  ياه  مشچ  تسا ، هتفر  هناشن  ار  وت  تباجن  هک  یماهتا  ياه  تشگنا  .يدینـش  یم  رود  زا  ار  نایمدآ  ویرغ 

!؟ دهد خساپ  دناوت  یم  هراوهگ ، رد  ربمایپ  زج  یسک  هچ  ار  همه 

...ات دمآ  حیسم 

.سدقم یناج  زا  هدییور  هزات  يا  هچنغ  میرم و  رهم  شوغآ  رد  یتسه  يدیشروخ 

ییآ یم  .دیما  دیون و  نارازه  اب  ییآ ؛ یم  .يوش  رون  ار  انیبان  ياه  مشچ  ات  ییآ  یم  .یشاب  یـسک  یب  ياه  هظحل  حیـسم  ات  ییآ  یم 
راظتنا هب  هار ، رد  يراهب  اب  ار  وت  اه  لاس  نییاپ ، هبور  ياـه  هچیرد  .دـنک  هدـنز  ار  روگ  رد  ناـگدرم  تشخب ، تاـیح  ياـه  تسد  اـت 

.دنا هتسشن 

، میسن .دننامداش  هدرم و  ناگدنز  هتسشن ، نوخ  هب  ياه  مشچ  هدروخورف ، ياهدایرف  هرجنح ، رد  ياه  مخز  .تسکش  ناطیـش  باوخ 
.تسا هدنکارپ  ار  يوسیع  ياه  سفن  يوب 

! داب كرابم  وت  رب  حیسم  دالیم  كاپ ، میرم  .تسا  يرگید  ربمیپ  دوجو  زا  ناراب  هراتس  رگید  راب  نیمز ،

روپ نامیلس  همطاف  / یسدق حور 

.تسا هدرک  اپ  هب  روش  كاخ  هرتسگ  رد  شندمآ  نینط 

هار ار  لیجنا  شناتسد ، تبحم  اب  هک  ار  یسک  راظتنا  دوارت ؛ یم  سدقلا » حور   » دبلاک زا  هک  دنشک  یم  ار  یسَفَن  راظتنا  نامز  نیمز و 
.دنک اه  ناسنا  ياشگ 

.دشک یم  شوغآ  رد  میرم  ار  راگدرورپ  لزَنُم  یحو  راب  نیا 
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توکس هزور 

.دنک یم  هفوکش  زا  رپ  ار  ناهج  تا  ییاحیسم  سفن  دزیر و  یم  نیمز  هب  تیاه  هناشرس  زا  راهب  ییآ ؛ یم 

هّللادبَع ّینإ  : » ییاشگ یم  بل  ششوغآ  رد  هک  هاگ  نآ  ینکش ؛ یم  ار  میرم  توکـس  هزور  یتسه و  مامت  تریح  ربارب  رد  ییآ ؛ یم 
«. ایبَن ینلَعجَو  َباتکلا  َِینیتاَء 

عولط

.دزیر یم  مه  هب  ار  تانئاک  تندید  قوش  دنک و  یم  هدنز  ار  ناهج  تیاه ، سفن  راهب 

.درک یم  شدوبان  تشاد  یشوماخ ، دوکُر و  هک  ینیمز  هب  يدمآ  شوخ 

یب ياه  بش  نیا  یکیرات  ِياـشگ  هار  تیاـه  مشچ  ینـشور  دـناشن و  راـب  هب  ار  یتخبـشوخ  تندـمآ ، عولط  مزعلاولوا ! ربمغیپ  يا  و 
.دش سوناف 

.كرابم تدالیم 

يرغصا امیش  / دش دلوتم  حیسم 

! دش دلوتم  حیسم ، مدینش : یم  نم  تفگ و  یم  نامسآ 
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! دناشن هفوکش  ياه  بل  رب  ار  هدنخ  هوکش  شدنخبل ، دلوت  و 

! دش دلوتم  حیسم ، مدینش : یم  نم  تفگ و  یم  نیمز 

! ...درک نشور  هشیمه  ات  ار  هراتس  ياه  مشچ  شیاه ، مشچ  دلوت  و 

ِهوکش ات  دیخرچ  دیخرچ و  نیمز  ِتعسو  رد  راد ، هلابند  يا  هراتس  هک  دندینـش  دندینـش ؛ ار  ربخ  نیا  همه ، دش و  دلوتم  حیـسم  يرآ !
! درک نایامن  ار  هزجعم 

ار شیوخ  تراقح  هک  دوب  ییاه  مشچ  نآ  هزجعم ، و 

! دایرف ِدنلب  گناب  اب  درک ؛ يراج  نابز  رب  دید و  هراتس  نآ  ِینارون  ِدادتما  رد 

! دش دلوتم  حیسم  حیسم ؛ يرآ  هک  دز  دایرف 

مالسلا هیلع  حیسم  هرابود  ندمآ  ات  ... 

یم بیلـص  هب  ار  شراد  هلابند  ياه  هراتـس  مه  زونه  هدنـشخرد ، ِنامـسآ  نیا  تسا و  هتـشذگ  حیـسم  ِدـالیم  زا  لاـس  نارازه  نونکا 
! دناشک

؛ دنک یم  سیسأت  هدش ، هک  مه  يا  هراتس  ِیشوخلد  يارب  ار  یناهج  خرس  بیلص  و 

! دش دهاوخ  هدیشک  بش  هایس  بیلص  رب  نانچمه  هراتس  اما 

! دنام دهاوخ  بآ  ساکعنا  زا  یگنت  هچیرد  رد  نانچمه  هام  و 

؛ دش دهاوخ  همزمز  ناسنا ، هدیشک  تاسرا  هب  ياه  بل  ریز  نانچمه  يدازآ ، نیریش  يادص  و 

، حیسم یسیع  روضح  هک  نامز  نآ  ات 

، هتخیوآ ندرگ  هب  ياه  بیلص  رد  طقف  هن 

، هوکشاب ياه  سمسیرک  للجم و  ياهاسیلک  رد  دای 

! دوش ساسحا  شروهظ  رظتنم  ياه  بلق  یمامت  رد  هک 

 . ...مینیشنب راظتنا  هب  نامرظتنم  ياه  بلق  ِشرفگنس  رب  جع ) «) يدهم  » ياه مدق  ِینشور  هب  ار  شندمآ  مه  ام  ات  دشاب 

يویدخ الهش  / مالسلا هیلع  حیسم  ناهگان 
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تسد گرم ، شوغآ  رد  ناج  دوب و  هداتفا  هرامش  هب  نامیا  ياه  سفن  .تعدب  تشپ  تعدب  .دوب  هتفرگ  ار  ایند  درد ، تلاسک و  يوب 
راگزور رامیب  هرهچ  هب  ار  نامیا  دـیمد و  یگدـنز  ناج  یب  حور  رد  شا  ییاحیـسم  مد  اب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ناـهگان  .دز  یم  اـپ  و 

.دنادرگرب

ربمایپ

نخـس اهنآ  اب  هراوهگ  رد  یکدوک  نابز  زا  راـب  نیا  ادـخ  هک  دندینـش  یمن  دـندید و  یمن  .درک  یم  ینیگنـس  ناـشبلق  يور  زاـجعا ،
یم رون  اه ، نهذ  یکیرات  رد  باتفآ ، ياـپ  هباـپ  هک  دـننیبب  ییاحیـسم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  اـهنآ  هک  دوب  تخـس  شرواـب  .دـیوگب 

« اِّیبَن ینَلَعَجَو  ...دنابات ...« 
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مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تداهش 

هراشا

هبنشجنپ

يد 1385  7

هجح 1427 يذ   7

Dec.2006.28

یتاجنروپ یفطصم  / شناد زغم 

.يدیشخب یم  مایتلا  ار  شسرپ  ِنادرگرس  مامتان و  ياه  شطع  زاجعا و  هب  يدوشگ  یم  ار  اه  شناد  زغم  یکدوک ، نامه  زا 

.دننک باطخ  اه  مان  نیرتوکین  اب  ار  نانآ  يدرک  یم  رما  هک  اجنآ  يدز ، یم  هرگ  نارادان  ناجاتحم و  مان  هب  ار  تزع 

دش یعطاق  تجح  هنیدم ، يامرگ  رد  وت  یناشیپ  ِنازیر  قرع  اما  دوبن ؛ راوازس  نادباع  يارب  ندروخ  شیوخ  ِلمع  زا  نان  وت ، زا  شیپ 
.دسانش یمن  دهاز  دباع و  هافر ، يزور و  يوجو  تسج  هک 

، نامقاتـشم ياه  تسد  هب  ار  ینـشور  تیادـه و  دـیمد و  وت  ناج  يوب  شوخ  گنرـشوخ و  ناتـسوب  زا  گربلگ  تیاور  رازه  اـه  هد 
.درک شک  شیپ 

...وت نتفر  هیثرم 

.تسا هدش  نایعیش  ییاهنت  ناوخ  هیثرم  وت  نتفر  زا  سپ  اه ، لد  يالج  یب  هقاس و  یب  رون ، یب  نیمزرس  کنیا ،

گرب و رپ  رتفد  مییاشگ  یم  وت و  ياه  هشیدنا  دیراورم  ياه  هتشر  هب  میشخب  یم  رارق  ار  نتشیوخ  هاکناج ، گرتس و  ِگوس  نیا  رد 
: میا هتخومآ  وت  زا  هک  ار  ییاه  سرد  َِرب 
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یماگنه هب  يرابدرب  هدیرب و  وت  زا  هک  سک  نآ  اب  دنویپ  هدرک ، متس  وت  هب  هک  یـسک  زا  تشذگ  دنترخآ ؛ ایند و  مراکم  زا  زیچ  هس  »
«. دوش یم  ینادان  وت  هب  تبسن  هک 

یناما مثیم  / هدیدغاد

.دندناوخ یم  وت  ياه  ماگ  تماق » دق   » اب ار  ناش  هنازور  زامن  هک  دنا  هنیدم  ياه  لخن  زورما ، هدیدغاد 

.دندیراب یم  تا ، یلگ  یلاخ  هناتسآ  رد  اهرحس  هک  دنزاجح  ياهربا  زورما ، هدیدغاد 

.تسا هدنام  اج  ناشیاهرطس  يال  هبال  تا ، ییاحیسم  هحیار  هک  باتک  ياه  هحفص  دنا و  ملق  ياه  هشارت  زورما ، هدیدغاد 

تسا هدش  ریگارف  تا  هزاوآ 

هک جـنر  هب  رود ؛ ياه  لاس  زا  دوب  تا  هرطاخ  هک  هودـنا  هب  تسا ؛ هدـش  گرزب  وت  ياـه  تسد  يور  هک  قشع ، هب  مهد  یم  یهاوگ 
.البرک رد  يدوب  هدید  ار  شا  لیصا  هخسن 

سفق ياه  هلیم  زا  رت  گرزب  وت  ياه  لاب  .تسین  مه  كاخ  ناوت  رد  دریگب ؛ شود  هب  ار  يرابدرب  همه  نیا  هک  تسین  گرم  ناوت  رد 
.تسا

.کیالم نیمزرس  هب  تسا  هدیسر  تسا ، هتشذگ  اه  هزاورد  زا  تا  هزاوآ  .دسانش  یمن  زرم  تا ، يزورفا  هدید  تیاکح 

يدوشگ ار  شناد  رهم  هب  رس  ياهزار 

.تسا نادنز  رد  هدازآ  ایند ، رد  نمؤم  .دوب  گنت  وت  يارب  ایند 

هیداب رد  يدـش  هدرک  مگ  هار  ياه  هلفاق  يادـهلا » ملع  ، » کیرات ياه  ماـب  تشپ  رد  یتفرگ و  تسد  هب  ار  قح  هتخورفارب  لعـشم  وت 
! دابآ اجکان  ياه 

.تریصب ياه  هناخ  بتکم  رد  يدوشگ  ار  شناد  رهم  هب  رس  ياهزار  وت 

ندش هدناوخ  ددرگ و  یمرب  وت  هاگن  قیلعتسن  هب  تمکح ، ياه  هتشون  تسد  رابت 
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باتـش مالـسا  رد  ندـمت  ناوراک  يدز ، هتفیـش  ياه  ناج  هب  هک  يرگنلت  زا  .تسوت  ياه  هراشا  نوهرم  تقلخ ، ياه  هتـشون  گـنس 
.تسا هتفرگ 

...هک مهد  یم  یهاوگ 

.دوب زاب  خرس  لگ  هلبق  هبور  تا ، هداجس  نیمز و  رد  دوب  دیحوت  هاگ  یلجت  تا ، نتسیز  هک  دیحوت  هب  مهد  یم  یهاوگ 

یم وت  مشچ  يامن  بطق  اـب  هک  تسا  یناـسک  همه  ناور  حور و  زورما ، هدـیدغاد  تسین ؛ هنیدـم  ياـه  لـخن  اـهنت  زورما ، هدـیدغاد 
.ددرگ

نایرقاب دیمح  / دوب هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  تا  یناشن 

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  شیپ ، اـه  لاـس  ییانـشور ! رون و  راـبت  زا  يا  ییاـناد ! درخ و  هطخ  هاـشداپ  يا  اـه ! ملع  هدنفاکـش  يا 
یلص ربمایپ  هک  ار  ییاه  هناشن  دش ، رونم  وت  يور  دیشروخ  عشعشت  زا  رباج  ياه  مشچ  یتقو  .دوب  هداد  دیون  ار  تیافوکـش  لصفهلآ 

.دیوارت تیاه  بل  زا  يدـیراورم  نوچ  وت  يابیز  مان  دیـسرپ ؛ ار  تمـسا  .تسـشن  اشامت  هب  وت  لامج  غاب  رد  دوب ، هتفگهلآ  هیلع و  هللا 
رب ادخ  مالس  دورد و   (1) «. دناسر مالس  وت  هب  نم  هلیـسو  هب  ربمایپ  تدج  : » تفگ دز و  هسوب  تا  ینامـسآ  یناشیپ  رب  رباج  هاگ ، نآ 

.تساه ناج  شمارآ  تدای ، رطع  هک  قشع  ماما  نیمجنپ  يا  وت 

وت شناد  ياهرد 

زا هژاو  ره  .يا  هتـشاداو  تریح  هـب  ار  ناـهج  هـک  يدرخ  زا  یـسونایقا  وـت  .تـسین  شیب  يا  هرذ  وـت  تـیارد  مـلع و  ربارب  رد  ناـهج 
رب تملع  .اه  ملع  هدنفاکـش  یمولعلارقاب ؛»  » وت دـنک ، یم  تا  هشیدـنا  ياـفرژ  رد  قرغ  ار  ناـسنا  هک  تساـنعم  اـیرد  اـیرد  تمـالک ،

ياوه رد  یتسه  ات  يا  هدرک  زاب  ینادان  ریوک  هب  ور  ار  شناد  ياهرد  وت  ییاـناد ! ياـمن  ماـمت  هنیآ  يا  .دـشخرد  یم  خـیرات  يادـنلب 
.دوش افوکش  تملع  رطعم 
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يراج هشیمه  ات 

دنچ کیرات  ياه  بش  رد  وت  تلاسر ! نیمزرس  راد  مچرپ  يا  تماما ! غاب  هدش  افوکش  هفوکش  نیمجنپ  يا 

نبدـیزی کلملادـبع ، نـب  نامیلـس  کلملادـبع ، نبدـیلو  نوـچ  ییاـه  هـفیلخ  يدیـشچ ؛ ار  تـملظ  خـلت  مـعط  لد ، کـیرات  هـفیلخ 
(1) .کلملادبع نب  ماشه  کلملادبع و 

.ییادخ قشع  هدیکچ  وت  .دوب  دهاوخ  يراج  مایا  هچوک  رد  دبا  ات  هک  تسوت  دای  رطع  طقف  الاح  اما 

.مینک یم  ضرع  تیلست  ار  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  نازورف ، دیشروخ  تیارد ، ملع و  کلم  ریرس  تداهش 

! مولعلارقاب ای  ینابرهم ، تفوطع و  ماما  يا  تداهش ، نیگمغ  بش  رد  میارس  یم  ار  وت  نتفر  هیثرم 

يریما نیسح  / میالبرک مخز  همادا  نم ،

ندش دایرف  هزاجا  هک  تسا  هدنام  میولگ  رد  اه  فرح  .ینیب  یم  ار  ممشچ  شـشخرد  نیرخآ  بشما  هام ، يا  مراد  هنیـس  رب  اه  مخز 
.دنرادن

ياج مردپ ، .مالسلا  هیلع  داجس  مردپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  مدج  ياه  مخز  ثراو  میالبرک و  مخز  همادا  نم  .میالبرک  یمخز  نم ،
قـشع يوب  شراوید ، رد و  زا  هک  يا  هناخ  تبرغ و  هنیدـم  کی  تشاذـگ و  ثرا  هب  هعیـش  تعاـمج  نم و  يارب  ار  شریجنز  لـغ و 

.یبتجم هتفرگ  شتآ  رگج  دمآ و  یم  بارتوب  هتخوس 

یلع نادنزرف  تبرغ  زار  میالبرک ، كدوک  نم  .متسیز  یم  هتخوس  رگج  اب  یکدوک  زا  نم  ملان ؛ یم  ما  هتفرگ  شتآ  رگج  زا  رادنپم 
رب گنس  هک  یموق  یمخز  میالبرک و  هدروخ  مخز  نم  .تسا  بنیز  ياه  هلان  یمخز  ما  هنیـس  مراد ، لد  رب  البرک  زا  ار  مالـسلا  هیلع 

.دندز یلع  نادنزرف 

.دننیشن یم  میاه  فرح  ياپ  جنر ، رازه  هب  هک  ینادرگاش  مراد و  لد  رد  هک  یمایپ  هتسخ  ما ؛ هتسخ 
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! مالس ...ظفاحادخ 

یکینمالسلااهیلع همطاف  دنزرف  اب  هنامز  مدرم  هک  شاب  دهاش  وت  ددنب ؛ یم  ورف  ایند  زا  مشچ  نیدباعلا  نیز  رسپ  بشما  هتـسخ ! هام  يا 
! هنیدم مدرم  کیرات  يایند  يا  ظفاحادخ  .دندز  شمخز  ناشتلاهج ، اب  دندرکن و 

.هّللادبعابا ای  مرورس ، ردپ و  يا  وت  رب  مالس 

روپ نامیلس  همطاف  / ملع همشچرس 

.دوب هدروآ  هوتس  هب  كاردا ، مهف و  رد  ناش  یناوتان  یلدروک و  رطاخ  هب  ار  نایوما  نآ ، راشتنا  دوب و  شناد  هرتسگ  شدوجو  همه 

.دنسرب يراگتسر  ِلحاس  هب  تلفغ ، نافوط  زا  دیاش  ات  درک  یم  هضرع  لهاج  ناتخب  هریت  هب  تمارک 

.دوب هتفر  هزین  هب  دیزی ، رکم  یلد و  هایس  زا  هک  هدیرب  ياهرس  ّتیمولظم  ثراو  دوب ؛ البرک  ياهدرد  ثراو 

و دوب -  مولعلارقاب  .تخادـنا  یم  بلط  هاج  ِنایماشه  مادـنا  رب  هزرل  شیاه  هبطخ  ییاـسر  دوب و  كاـخ  هدـننکرادیب  شا ، یندـل  ملع 
 -! شناد هدنفاکش  هدنهد و  شرتسگ 

ظفاحادخ

.تسا راوگوس  نیمز ،

.دنوش رتسکاخ  نیا  زا  دعب  شغارف  شتآ  رد  ات  دنا  هدمآ  هچوک  هب  اه  هناورپ 

.تسا هتسکش  غاد ، نیا  زا  نامسآ  تشپ  دنرادن و  ار  شهودنا  نیگنس  مجح  بات  اه  هنیس 

.تسا روانش  هنیدم  ياضف  رد  هک  تسا  تشهب  يوب  نیا 

! مالسلا هیلع  یلع  نبدّمحم  ای  مجنپ ، دیشروخ  ظفاحادخ ،
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داژن لیلخ  هدیعس  / ...وت ملع  مُخ  زا 

زا ینازودـنا ! شناد  رورـس  ریما و  هک  نیدـباعلا  نیز  يالاب  دـنلب  دـنزرف  يراج ! ناهج  رد  هشیمه  اـت  تا  ینارون  مـالک  يانـشور  يا 
زیربـل قاور  رد  شناد  ناگنـشت  نید و  ناـگرزب  هک  اـجنآ  مسر ؛ یم  وت  هناـخ  رد  هب  میوج ، یم  ناـشن  هک  رگید  رونم  رهوـگ  راـهچ 

.دنشوک یم  وت  لامک  زا  يا  هرذ  يریگارف  رد  دشون و  یم  وت  ملع  روآ  یتسم  مُخ  زا  نآ ، یگداس 

ياه مشچ  زج  ار  یهلا  شناد  نزخم  دـشاب و  مهرم  یـسک  هچ  ار  مدرم  هتخوس  هنیـس  وت ، زا  دـعب  هعیـش ! تیمولظم  راد  مایپ  نیرتالاو 
؟ دیاشگب هک  وت ، ذفان 
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يزومآداوس تضهن  لیکشت  زورلاس 

یتاجنروپ یفطصم  / هالک اب  يآ  طخرس :

! باسح قشمرتفد و  مالس ، هداد ! لگ  ياه  فرح  مالس ، .ب پ » .فلا  »

! اه باتک  نیا  دهد  یم  یبوخ  يوب  هچ  .دراد » رانا  اباب  »

.مسیون یم  مان  مشک ، یم  طخ  منز ؛ یمن  تشگنا  رگید  .داد » نان  اراد  »

یمن هتـسخ  دـنک و  یم  ورد  دراک و  یم  هک  سکع  ِدرمریپ  ياه  تسد  هب  منز  یم  دـنخبل  نم  .دـنک » یم  راـک  هعرزم  رد  زرواـشک  »
.دوش

.منک یم  یگدنز  نیریش ، ناتساد  بوخ و  تیاکح  همه  نیا  اب  مسیون و  یم  مناوخ ، یم  نم  دناوخ » یم  باتک  مرکا  »

هک ییاه  مشچ  اب  ما ؛ هدـش  نشور  ما ، هتفرگ  وضو  سرد  سالک و  يارب  حبـص ، زورما  .ادـخ  ماـن  هب  تشون : هتخت  يور  ملعم  ياـقآ 
.دنیب یم  بوخ  تسین و  هتسب  رگید  هک  ییاه  مشچ  تسا ، هدش  زاب  الاح 

دای داوس  ود  ره  یمیمـص  ياه  تکمین  نیا  يور  ما ؛ هتـسشن  ما  يدرگاشمه  راـنک  مه  نم  تسا » هتـسشن  تخرد ، يور  کـشجنگ  »
.ییاناد قوش  هب  ادرف ، قوش  هب  میریگ ، یم 

.تسا هدش  زبس  ییاناد  شیاج ، همه  رد  هک  یغاب  هب  ما  هتفر  نوچ  ما ؛ هدش  اناوت  الاح  نم  و  دوب » اناد  هک  ره  دوب  اناوت  »

رگید ناگرزب  تحیصن  زا  .تسا  گنشق  زیچ  همه  اجنیا  .ما  هدرکن  رواب  زونه  ار  تبحم  همه  نیا  تسا » شک  هناد  هک  يروم  رازایم  »
.مراد یم  ناشتسود  .موش  یمن  تحاران 

.مسرت یمن  نتشون  زا  .ما  هدش  تئرج  لد و  اب  رگید  .رتفد  دیفس  هحفص  يور  مروآ  یم  ار  مدادم 
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.مرازگ ساپس  وت  فطل  همه  نیا  زا  مبوخ ! يادخ  مسیون : یم  مدوخ  ار  ملد  ياه  فرح  ار ، مکچوک  همان  نیلوا 

يریما نیسح  !/ مدش هلاس  تفه 

.مشیدنا یم  فلا  هب  فلا  ار  ترادید  هرطاخ  مراد 

.متسناوت یناوت و  یم  یتفگ  يدودز و  ملد  هرهچ  زا  ار  يریپ  درگ  هک  يزور  نیلوا  هرطاخ  منک ؛ یم  رورم  ار  تهاگن  يابفلا  مراد 

ما و هدـش  رت  ناوج  یگلاس ، لهچ  نس  رد  نم  .تشاداو  ما  هدـمآ  زاب  هتفر  تسد  زا  یکدوک  مارتحا  هب  ارم  تعاس ، درگبقع  ناهگان 
.ما هدمآ  هسردم  هب  یندشن ، رارکت  هظحل  کی  ِهامرهم  وت ، رهم  منرت  رد 

هرابود یگدنز  تضهن 

یسک لابند  غولش ، ياهرهش  ات  رود  ياهاتسور  زا  یتشذگ و  یتخـس  ياه  هار  هروک  زا  هک  تسوت  تماق  فلا  رادماو  مرکف ، يابفلا 
.ملعم مان  هب  ادخ و  مان  هب  مناوخ  یم  مناوخ ، یم  وت  بل  لعل  اب  ار  قلع  هروس  تسا  یتدم  نم  شیزومایب ؛ ار  ندناوخ  هک  يدمآ 

هدادن تریشمش  اما  يدوب ؛ هدرک  داهج  مزع  دوبن ؛ تهرز  هالک و  اما  يدوب ؛ هدیـشوپ  داهج  سابل  هک  ار  وت  يامیـس  مروآ  یم  دای  هب 
ياه هداج  و  حتف ، وت  تمه  مَلَع  ار  مراکفا  دنلب  هلق  هک  يدنلبرـس  یهز  یتسـشن و  ملع  رگنـس  رب  یتفرگرب و  يرابدرب  حالـس  .دندوب 

! ییانشور رون و  هچوک  زا  درذگ و  یم  ییاناد  رهش  زا  هک  یطخ  وکین  هچ  تسا ! هدرک  یشاقن  وت  تدارا  ياپ  ار  ما  یگدنز 

.يدش ممشچ  رون  یتخومآ و  مملع  يدرک و  ما  هدنز  وت  .دوب  هرابود  یگدنز  تضهن  وت ، تضهن 

هداز یقت  هبیط  / تاملک زا  رپ  یناهج 

هتخت عیسو  مادنا  .لهج  ِکیرات  نامـشچ  هب  دش  دهاوخ  ییانـشور  ذغاک ، دیپس  مادنا  رب  اه  یگریت  راب  نیا  دور و  یم  نیب  زا  یهایس 
زا دیپس ، ياه  سای  نوچ  هک  یتاملک  زا  رپ  دوش  یم  یناهج  هایس ،
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تسود دیاش  هک  یلد  دنک ؛ یم  رت  کیدزن  يراد ، لد  رد  هچنآ  هب  ار  وت  ییوگ  یسیون ، یم  هک  یفرح  ره  .دنا  هتفر  الاب  شیاه  هقاس 
.دسیونب شدوخ  يارب  یهاگ  دشاب  هتشاد 

یمگردرس چیه  یب  یناوخ ؛ یم 

هب رتـشیب  رتـشیب و  ار  وت  هک  يور  یم  يریـسم  هبور  هنیآ  ره  سپ ، نیا  زا  .يوش  یم  دـلوتم  ییوگ  وت  دـنا و  هدز  هناوج  تیاـه  هقاـس 
بآ يا  هرطق  جاتحم  يزور  هک  کشخ  تخرد  نیا  مینزب !» ودرا  ییاناد  تشپ   » هک دشاب  هدیـسر  نآ  تقو  دیاش  .دـناسر  یم  ییاناد 
یب يا و  هدودز  تنهذ  ياه  هچیرد  زا  رابغ  زورما ، وت  .تسا و  هتفای  هار  تفرعم  ییانیب و  راس  همـشچ  هب  هک  هدناود  هشیر  نانچ  دوب ،

.یناوخ یم  یمگردرس  چیه 

شناد هویم 

یناد یم  زورما  شیاه و  هویم  دننیریش  ردقچ  هک  یمهف  یم  زورما  يا و  هدیسر  شناد  تخرد  هب  .يا  هدش  رادیب  یشومارف  باوخ  زا 
.دروایب تسد  هب  وت  يارب  دناوت  یمن  وت  زج  سک  چیه  ار  ییاناد  هویم  هک 

تسد یجنگ  هب  زورما ، وت  .دندوب  ناشندناوخ  يوزرآ  رد  هشیمه  هک  دنسیون  یم  ار  یناگژاو  تناتـسد  .دنا  هتفرگ  ناج  تیاه  هقاس 
.دناتسزاب وت  زا  هک  تسین  نآ  يارای  ار  یسک  تسوت و  هارمه  هشیمه  هک  يا  هتفای 

! بایرد ار  ییاناد 

یطوطخ تاملک ؛ زومرم  يایند  هبور  دوش  یم  زاب  تنابز  .دننز  یم  تیادص  هدناوخان ، تاحفـص  .دنناوخ  یم  ار  وت  زاب ، ياه  هرجنپ 
.درزآ یم  ار  تنامشچ  اهنآ  جاوما  یهایس  زورید  ات  هک 

! راذگب نشور  تیور  هبور  یغارچ  ار ! شناد  ییانشور  رادرب  ماگ 

! بایرد ار  ییاناد  .دناوخ  یم  ار  وت  هزات ، يرکف  .ینک  شیوخ  رفسمه  ار  هزات  ياه  هشیدنا  يرادرب و  يا  هزات  نادمچ  يورب و  دیاب 
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یتسین اهنت  رگید 

ياه همـشچرس  زا  دنرذگ  یم  کبـس  هچ  تحور  ياه  هناورپ  .تسا  زیربل  اشامت  زا  هک  تسا  یتاملک  زا  راشرـس  نونکا  تناهج  غاب 
گنراگنر ياه  لگ  ییوب  یم  .تاملک  غاب  هبور  یتسه  يا  هچوک  .يرذگ  یم  ملع  راس  هیاس  زا  ناور  یبآ  نوچ  وت  هشیدنا ! شیور 

اهنت رگید  .دزیوآ  یم  تناـج  هب  ییانـشور  دزیرگ و  یم  وت  زا  بش  .تسا  هتخاون  ار  تباوـخ  ياـه  هنوـگ  شناد ، منبـش  .ار  تموـلع 
.یتسین

رگید يدلوت 

، هنامداش .رگید  يا  هدمآ  ایند  هب  راب  کی  زورما  .ار  تیاه  هظحل  يراشرـس  یـسیون  یم  یناوخ ، یم  .ددـنب  یم  تخر  وت  زا  یکانمغ 
ار ینادان  راز  هروش  نابایب  زا  ندـیمهف ! يزوریپ  نمی  هب  دیـشخرد  یم  ردـقچ  تهاگن  هتـشر  .زاب  ياه  قفا  هبور  يا  هدوشگ  رپ  لاب و 

.يدیشوپ ییاناد  گنراگنر  ياه  لگ  زا  یناهج  یباتک ، ره  اب  هک  اجنآ  يدیسر ؛ تیاهوزرآ  ریظن  یب  غاب  هب  یتشذگ و 
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شیاین هفرع و  زور 

هراشا

هبنش

يد 1385  9

هجح 1427 يذ   9

Dec.2006.30

نیدلاردب مظاکدمحم  / کشا مجسنم  ماظن 

هک يا  هدنزاس  زوسرپ و  ياه  هیرگ  تسا ؛ کشا  مجـسنم  ماظن  کی  هفرع ، .تسا  هدـش  هدیـشک  هفرع  تاعاس  رـس  رب  تمحر  تسد 
.مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  هفرع  هب  دننک  یم  ادتقا 

دیع زا  یگنهرف  هانگ ، سابل  ینکفارود  .دننک  یم  حیرـصت  شیوخ  هابتـشا  رپ  هنیـشیپ  هب  دنا و  هتـسشن  يراز  هب  انمت ، هاگیاج  رد  همه 
.تسا ییاشامت  زورما ، هاگن  رد  ینابرهم  تالدابت  تیوقت  .گنررپ  اه ، ششِک  دنوش و  یم  انعم  یب  اه  هلصاف  .دنایور  یم  ار  یعقاو 

(1) .تدابع زغم  اعد ، تسا و  اوتحم  هب  تخادرپ  ِزور  هفرع ،

.تسد ِمد  ِرطعم  لگ  نیا  ندییوب  يارب  باتش  ینعی  زورما ، دنا و  هتشاک  ماّیا  تشد  طسو  هب  تشهب ، زا  یلگ  نک ! هاگن 

يریما نیسح  / تافرع رد  لد  يالبرک 

.تباتفآ لامج  يادیش  منم ؛

.تنابرهم ياه  تسد  هدادلد  تنامسآ و  ناگراتس  ياشامت  زا  تریح  اپارس  تنارابیوج ، يادص  هب  هدادلد  هدنب  منم ؛
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! دیرولا لبح  زا  رت  کیدزن  ساسحا  يا  ضحم و  درجت  يا 

دوخ ییاهنت  تافرع  يارحـص  هب  هیمطاف ، هلیبق  هلبق  هبور  ییاروشاع ، موق  نیا  نم و  .ما  هدروآ  تاـجانم  هب  ار  ما  یمخز  لد  يـالبرک 
.میا هتفاتش 

ات میا  هدمآ  .مییاهنت  یلو  میمه ، اب  رگا  هک  میا  هدمآ  هتـسکش  لد  تعامج  همه  نیا  مییاهنت ، دـنیوگب  هک  دـنا  هدـمآ  قشاع  همه  نیا 
.میناکتب رابغ  زا  ار  ناج  هناخ 

کشا یگزات  لصف 

.تساه هّصغ  تبحص  اه و  کشا  یگزات  لصف  شیاین ، لصف 

.مدوب لفاغ  نم  تسا و  رایغا  هب  نداد  لد  هدییاز  ما  ییاهنت  هک  رایغا  تبحص  زا  هد  متاجن  نم  يالوم 

.مسرب مالسلا  هیلع  نیسح  هلیبق  شمارآ  لحاس  هب  ات  ما  هدمآ  منتشیوخ ؛ يایرد  هقرغ  دنا و  هتسکش  ملد  ياه  نابداب 

هیلع تنیـسح  ماـن  هب  سپ  تسوت ؛ تمارک  هصرع  ناـهج  اـت  تسه ، تداعـس  دـیما  ارم  .یتسه  وت  نوچ  متـسه ؛ هک  میوگب  ما  هدـمآ 
.رذگب مهانگ  رس  زا  مالسلا ، هیلع  نیسح  مامت  مامت  مامت  جح  مان  هب  اروشاع و  مان  هب  مالسلا ،

هداز حیبذ  هرطاف  / هفرع رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياپ  هب  اپ 

مماما هک  ینابز  هب  مناوخ  یمار  وت  سپ  دـیزگالبرک ؛ رد  تماقا  لحر  درک و  چوک  تاـفرع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحاب  ما ، هفرع  یهلا !
.دناوخ تافرع  نیمزرس  اب  شیادو  رد  هفرع و  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

تروص رب  هفرع ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میـالوم  ینامـسآ  ياون  نیرخآ  منرت  هب  هک  ییاـه  کـشا  اـب  مناوـخ ، یم  ار  وـت  یهلا 
.تسا هدش  ناور  مراسمرش 

ياقل يارب  ار  قاتشم  ناج  هک  هاگ  نآ  نایجاح ؛ يوپاکت  هب  تافرع ، يارحـص  رد  یگدنب  صولخ  یکاپ و  هب  مناوخ  یم  ار  وت  یهلا !
.دننک یم  هفرع  لالز  نامسآ  هناور  وت 

نآ هب  هک  تسا  ییاعد  وت ، هاگـشیپ  رد  ما  ییاراد  اهنت  تسا و  هشیمه  زا  رت  باـت  یب  وت ، اـب  یتشآ  ییانـشآ و  يارب  ملد  نم ! يادـخ 
.يا هداد  تباجا  هدعو 
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؟ دزاس یم  نومنهر  وت  هب  یگدادلد  تخانش و  يوک  هب  ار  تناتسآ  زا  هداتفارود  سخ  نیا  قفاوم ، داب  مادک  مبایرد و  ار  وت  هنوگچ 

.يوش هتخانش  تتقلخ ، راثآ  ددم  هب  هک  ینآ  زا  رتراکشآ  يرون ؛ وت  یهلا !

.ییآرد هیاس  هانپ  رد  هک  ینآ  زا  رت  نشور  يرون و  وت 

؟ مربب لالدتسا  ناهرب و  نماد  هب  تسد  وت ، ندوب  تابثا  يارب  ات  يدش  ناهن  ما  هدید  زا  تقو  هچ  نم ! يادخ 

قشع هب  نانچ  نم ! يادخ  سپ  .تسا  نتفر  ههاریب  هب  ندومیپ و  زارد  هار  تراثآ ، هدهاشم  هار  زا  وت  هب  ندیسر  هک  يرهاظ  ردقنآ  وت 
، هدرک نشور  ار  قافآ  هک  وت  رون  كرد  زا  دراد و  لوغـشم  لد  تیاـه  هناـشن  زا  رتارف  هب  ما ؛ هدـید  اـت  نک  ما  يراـی  زاونب و  ارم  دوخ 

.دنامنزاب

(1) .موش وت  ینارون  لامج  هتفیش  بلق ، دوهش  اب  هطساو و  یب  هک  امنب  نم  هب  ار  دوخ  نانچ  اهلاراب !

ص56
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لیقع نب  ملسم  تداهش 

يداب تهزن  / دنداد یم  تنایخ  يوب  اه  همان 

؟ ما هدرب  دای  زا  ار  هفوک  خلت  تارطاخ  نم  ینک  یم  نامگ  وت 

یتبرغ مخز  نآ  دبلطب ، شیوخ  يدرد  مه  هب  ار  هفوک  فارطا  ياه  هاچ  ات  تشاد  یماو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  هک  یمیظع  جـنر 
؟ ما هدرب  دای  زا  ینک  یم  نامگ  درک ؛ هحرش  هحرش  ار  مالسلا  هیلع  نسح  مردارب  رگج  هک 

.دیابر یم  منامشچ  زا  ار  باوخ  شوماخ ، ياه  ناتسلخن  رد  هدیچیپ  ياه  هیرگ  نینط  زونه 

! دیشچ تبرغ  دیشک ، ییاهنت  دید ، ییافو  یب  رهش ، نیا  رد  مردپ  ردقچ 

ای ما و  هدینـشن  نایفوک  ياه  همان  زا  ار  تنایخ  يوب  ینک  یم  نامگ  يا ؟ هدناوخ  ارف  هفوک  هب  ارم  ارچ  هک  ینیگهودنا  نیا  زا  وت  الاح 
؟ ما هدیدن  ار  وت  اب  تعیب  تقو  رد  ناشیادر  ریز  رد  ناهنپ  ياهریشمش 

دیلپ هشیدـنا  ندـیمهف  مدوبن ، مه  رگا  نم  دـنایامن !؟ یم  ار  زیچ  همه  هک  تسا  يا  هنییآ  نوـچ  ماـما ، ياـپ  شیپ  ملاـع  هکنیا  هن  رگم 
.دنا هرهش  ینکش  نامیپ  تنایخ و  هب  نایفوک  .دوبن  یتخس  راک  نایفوک ،

تسا کیدزن  وت  نم و  رادید 

، وت يور  رـس و  رب  شتآ ، ياه  هراپ  اب  هک  منیب  یم  شیپاشیپ  ایوگ  .تسا  نایفوک  نایم  رد  وت  ییاهنت  تبرغ و  زا  نم  هودنا  ومعرـسپ !
.دنناخرچ یم  رازاب  رد  ار  تنت  دنزادنا و  یم  نییاپ  هب  هرامالاراد  يالاب  زا  ار  وت  هدیرب  رس  دندنب و  یم  ار  وت  هار 

هّللا لوسر  نامّدج  دزن  رد  تسا ؛ کیدزن  وت  نم و  رادید  هک  راپـسم  هودـنا  هب  لد  .تسا  نم  يالبرک  همدـقم  وت ، تیمولظم  تبرغ و 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص 
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نابرق دیعس  دیع 

هراشا

هبنشکی

يد 1385  10

هجح 1427 يذ   10

Dec.2006.31

یتاجنروپ یفطصم  / قشع نومزآ 

اه و تشد  يور  هب  دـش  یم  هدرتسگ  هک  ییاه  مشچ  اب  درک ، یم  یناوج  زونه  هک  ییاـه  لاـب  اـب  يدرک ؛ تمیزع  یقـشاع  يوس  هب 
.دروآ یم  قوش  هب  ار  میهاربا 

يرارق یب  اما  وت  .دناشک  قوش  هب  تفرگ و  ماک  رد  ار  وت  اه  كاخ  هنـشت  ناماد  يدش و  لزان  بوقعی ، نادنزرف  ِدنلب  ياه  هلق  رابت  زا 
!؟ يدوب رگید  ياج  زا  هک  نیا  هن  رگم  يدرک ؛ یم 

.زور نآ  يدرپس  نت  رادلد  اب  هفقو  یب  يداعیم  هب  وت  دش و  وت  نومزآ  راک  هب  تسد  تیادخ ، هاگشیپ  رد  ردپ  هنارک  یب  رهم 

اب هوکـشاب ، يادر  نیا  هک  دوب  نینچ  ریدقت  اما  دیـشک ؛ یم  شراظتنا  میهاربا ، ینالوط  رفـس  ياهتنا  رد  هک  دوب  يرخاف  يادر  تماما ،
.وت راگدرورپ  تعاطا  وت و  نتساوخ  نایم  راوشد ، شنیزگ  کی  جوا  رد  دنیشنب ، ردپ  ياه  هناش  رب  وت  ياه  تسد 

یم وت ، ياضر  میلـست و  ِمیظع  ِمزع  هک  ور  نآ  زا  تیولگ ، ریز  رد  ناُّرب  ِرجنخ  شزغل  تقو  هب  دـنتخیرگ  یم  وت  زا  اـهدرد  اـه و  هلاـن 
.ندیرب يارب  يداد  ناج  ار  وا  ياه  تسد  يدش و  میهاربا  نابیتشپ  وت  راب ، نیا  سپ  .ناشدناسرت 

دوب و ییادص  هن  دوب ، هدش  سبح  ياه  هنیس  رد  سفن  دش »؟ دهاوخ  هچ  ماجنارـس  : » ناهنپ دندیزگ  یم  بل  ارجام ، رظان  ياه  هتـشرف 
.لوه دوب و  راظتنا  رسارس ، یتوکس ، هن 

ییادیش نشج 

مشچ هب  هن  لیعامسا ، هاگن  ردپ و  شوغآ  رد  لیعامسا ، رـس  .میهاربا  هدارا  ياه  تسد  رد  لیعامـسا ، ییابیز ! تولخ و  هاگداعیم  هچ 
هظحل دنچ  هک  ییادخ  اه و  نامسآ  اهربا و  يوس  نآ  هب  هک  ردپ ، ياه 

ص:58

هرامش 92 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسناد یم  همه  زا  رتهب  ار  رتدعب 

هک دوب  وا »  » هب یگدرپسرـس  تیاضر و  اهنت  .داد  حیجرت  یگدـنب  رب  ار  يردـپ  میهاربا  هن  دـش و  هدـیرب  لیعامـسا  يولگ  هن  زور ، نآ 
.دش حبذ  يدنفسوگ  یلوبق ، يزارفرس و  شیامن  مسر  هب  سپ  درک ، یم  دادیب 

هک دوش  یم  رارکت  نابرق ، ره  لاس و  ره  راگدرورپ ، نامرف  اب  میهاربا  لیعامسا و  داعیم  نشج  نونکات ، هوکشاب  گرزب و  زور  نآ  زا 
! داب كرابم  .دوش  یم  هتسب  رادید ، برق و  طاشنرپ  نیذآ  تسود ، نانموم  نامیا  لد  رد  تسا و  ییادیش  یگدادلد و  نشج 

يدمحم سابع  / تسا نابرق  دیع  زور ، ره 

دوجو هب  وت  اب  هک  ار  يا  هلـصاف  همه  نیا  یک  سپ  .تسا  هدوب  هنوگ  نیمه  هشیمه  .ما  هدـنام  ددرم  شیوخ ، لد  وت و  یناـبرهم  ناـیم 
رد ار  هتـشرف  مادک  مناد  یمن  .دـنرادن  نتـشون  وت  زا  بات  مه  تاملک  یتح  هک  ینابرهم  ردـق  نآ  وت  يراد ؟ یمرب  نایم  زا  ما ، هدروآ 

ار میاهزور  همه  تساه  لاس  نم  .تسا  نابرق  دـیع  زور  ره  نم  يارب  .دـنک  ینابرق  ار  نامنایم  ياه  هلـصاف  ات  یتسرف  یم  زور  مادـک 
.ما هدرک  ینابرق  ار  میاه  لاس  نم  .منک  یم  ینابرق 

.درب یم  ار  میاه  هدنخ  يولگ  میاه  تسد  هک  منیب  یم  باوخ  بش  ره  .دنا  هدیـسر  نایاپ  هب  میاهدـنخبل  هک  منیب  یم  باوخ  بش  ره 
وت رگا  اما  تسا ؛ ندرک  ینابرق  زور  نم  يارب  زور  ره  .منک  ینابرق  ار  مناهانگ  .منک  ینابرق  ار  میاه  هابتـشا  همه  مراد  تسود  نم  اما 

.مربب رس  ار  متاه  هابتشا  همه ي  مناوتب  هک  تسا  يزور  دیع ، .دوب  دهاوخن  يدیع  چیه  ینکن ، مکمک 

نک مکمک 

.تسا هدرب  دای  زا  ار  ینابرهم  ياهزاوآ  میادص  تساه  لاس  .ما  هدش  راتفرگ  ایند  گنت  سفق  رد  هک  متـسه  يا  هدز  امرـس  هدنرپ  نم 
لاس دناباتب ! نم  رب  هقیاضم  یب  ار  وت  ینابرهم  باتفآ ، هرابود  شاک  .مدرک  یم  تیادص  نیا ، زا  شیپ  اه  لاس  هنوگچ  دیآ  یمن  مدای 

ما يریگتسد  .ممدب  روش  هتسخ ، ياه  ین  رد  مناوت  یمن  رگید  هک  تساه  لاس  .دنک  یم  ینیگنـس  میاه  کلپ  يور  نامـسآ ، تساه 
.مرادرب نایم  زا  ار  هلاس  رازه  دنچ  رفس  نیا  ات  نک  مکمک  منک  ینابرق  ار  وت  اب  ياه  هلصاف  همه  مناوتب  ات  نک 

« میهاربا ياپ  هب  اپ  »

نیرت مولعمان  رد  ار  دوخ  ياهزورید  متـسناوت  یم  شاک  دیـشخب !؟ یهاوخ  ارم  مشاب ، اه  هراتـس  هیبش  تمایق ، اـت  هک  مهدـب  لوق  رگا 
مخرس ياه  گر  ات  يداتسرف  یم  ار  میهاربا  رگید  راب  شاک  .منک  نفد  تانئاک  ياج 
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رگید راب  شاک  .مود  یم  وس  نآ  وس و  نیا  میهاربا ، لابند  هب  ناساره  تساـه  لاـس  مریگب ! هلـصاف  سوه  همه  نیا  زا  دـیاش  دربب ؛ ار 
.تسا شندیسوب  هنشت  میولگ  هک  ییوقاچ  اب  يداتسرف ؛ یم  ار  میهاربا 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / ما هدروآ  ینابرق  مه  نم 

.ینک رت  کیدزن  دوخ  هب  ار  میهاربا  ات  يدرک  هناهب  ار  وا  هکلب  دوش ؛ ینابرق  لیعامسا  یتشادن  دصق  وت  ایادخ !

.دوش هّللا  لیلخ  ات  دنک  ینابرق  ار  شیوخ  تاقلعت  همه  میهاربا ، یتساوخ  یم  وت 

.ددنویپب وت  هب  ات  درک  ادج  وت ، ریغ  هچ  ره  زا  ار  دوخ  مالسلا ، هیلع  میهاربا  و 

! میهاربا يادخ  يا 

.منک ینابرق  ار  میاه  يدب  مامت  مهاوخ  یم  ما ؛ هدروآ  ینابرق  مه  نم 

زاورپ وت  يوس  هب  مناـمیا  ياـه  لاـب  اـب  منک و  حـبذ  ار  سوه  يوه و  مهاوخ  یم  تسا ، هدوبر  نم  زا  ار  جورع  ناوت  سوه ، يوـه و 
.منک

! ریذپب بایرد و  ارم  دنگوس  تدوخ  هب  ار  وت  ...موش  قرغ  تتبحم ، نارک  یب  يایرد  رد  ات  میآرد  هب  یهارمگ  بادرم  زا  مهاوخ  یم 

يدحوم همیهف  / قشع هاگدروآ 

؛ دنز یم  وناز  يرگید  دـهد و  یم  رـس  دوجو  مامت  اب  ار  شا  یگرزب  ار و  شتدارا  يادـن  یکی  میلـست ؛ تسا و  قشع  هاگدروآ  اجنیا 
« ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا ، وت  هچنآ  فطل  »

تبهوم نیا  روهظ  هصرع  اجنیا  هدش و  هتشاذگ  مدآ  نادنزرف  تشرس  رد  اهنت  قشع ، هراصع  هک  دنرب  یم  یپ  ناگتشرف  نینچ ، نیا  و 
.قوش هب  ار  توکلم  دنازیگنا  یمرب  هک  زیگناروش  كاپ و  هناصلاخ و  ردق  نآ  شتمظع ؛ مامت  اب  تسا 

ینابرق دـید و  ناشلمع  یفاص  رد  ار  ناشبلق  كاپ  هنییآ  .میحر  قوشعم  نابرهم ، دوبعم  هک  انم  نامـسآ  رب  کئالم  صقر  هاگنآ ، و  ... 
.یگدنب ینیریش  قوشعم و  قشاع و  نایم  زاین  زان و  ثیدح  تسا  نینچ  نیا  دنزرف و  ندش  ینابرق  یب  تفریذپ ؛ ار  میهاربا 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

يد 1385  15

هجح 1427 يذ   15

Jan.2007.5

عراز همجن  / مالسلا هیلع  همئالا  داوج  هناخ  رد  نشور  یقافتا 

! یلالز ششخرد  هچ  یباتهم ! بش  کی  رد  هراتس  لثم  تسرد 

! اه هخاش  ناوسیگ  رد  راهب  داب  رذگ  لثم  دوش ؛ یم  در  .دور  یم  فافش  دیآ و  یم  لالز 

همئالا داوج  هب  ادخ  هیده  نیرتاهبنارگ  نیرتزیزع و  نیا  .نیمز  رواب  ياه  هیال  رد  یفقوت  دراد ؛ فقوت  دصق  ینامـسآ  میـسن  نیا  یلو 
.تسامالسلا هیلع 

.تسا راکـشآ  تمـصع  هداوناخ  هب  لاصتا  رد  شا  یگنارک  یب  هک  دنیآ  یم  يدازون  مودق  یـسوب  كاخ  هب  الاب ، ملاع  زا  ناگتـشرف 
رد مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  هناخ  رد  یقافتا  هچ  دنناد  یم  هچ  مدرم  اما  توارط ...؛ ناراب ، ناراب  لگ ؛ هتسد  هتـسد  هکئالم ؛ جوف  جوف 

!؟ تسا عوقو  لاح 

هک دنمهف  یم  ردق  نیمه  .دراذگ  یم  اپ  ناهج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  زا  یکدوک  بشما  هک  دنناد  یم  دننیب و  یم  ردق  نیمه  مدرم 
.يداه شبقل  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  شمان  هک  دننک  یم  كرد  هزادنا  نیمه  .تسا  هدناوخ  هماقا  ناذا و  ششوگ  رد  ردپ 

یم كرد  دنز ، یم  جوم  مالسلا  هیلع  مهن  ماما  هنیس  رد  هک  ار  یقایتشا  یسک  هچ  دنک ؟ یم  سمل  ار  ناینامسآ  فعـش  یـسک  هچ  اما 
!؟ دنک

.تسا هتشاد  ینازرا  كاخ  هب  ار  ناکما  ملاع  ياه  هیده  نیرتدنمشزرا  هداهن و  ّتنم  نیمز  رب  ادخ  هک  دمهف  یم  یسک  هچ 
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سپاولد اما  نامداش ،

رییغت هنوگچ  .تسا  هدرک  رییغت  ناهج  لیدعت  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  نوگرگد  یتسه  هنزاوم  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  حبـص  بش 
.تسا هدش  نادنچ  ود  نیمز  رد  ایربک  لولح  نازیم  یتقو  دنامب ، تباث  روط  هچ  تسا ؟ هتشاذگ  اپ  نیمز  هصرع  هب  یماما  یتقو  دنکن ،

نامز دوپ  رات و  رد  ردپ  شوماخ  يادص  .تسا  هتفهن  هودنا  یـسپاولد و  زا  یملاع  نشور ، مّسبت  نیا  سپ  رد  اّما  دنز ؛ یم  دنخبل  ردپ 
لاجم تقو ، ياه  هفیلخ  ایآ  دوب ؟ دنهاوخ  یـسدق  تبهوم  نیا  نادردق  ایند ، مدرم  ایآ  هک  شنیرفآ  زا  دسرپ  یم  .تسا  هدرک  خوسر 

!؟ دوب دنهاوخ  اراد  ار  شلازیال  دوجو  زا  يریگ  هرهب  لاجم  مدرم ، ایآ  داد ؟ دنهاوخ  نیمز  لها  رد  ار  شیاه  تلیضف  راشتنا 

تیاده ناغمرا 

هک تسا  نیا  مهم  .تسا  هدـش  رت  هدرتـسگ  كاـخ  رب  شرع ، هاـگن  هک  تسا  نیا  مهم  .دـبایرد  ار  نآ  نیمز  رگا  تسا ؛ یگرزب  بش 
.دهد یم  هدژم  ار  نامسآ  ضیف  يریگارف  مهد ، ماما  شیور  بش  رد  راگدرورپ ، تمحر 

هب نیمز  لـها  سوفن  رب  ار  تیادـه »  » اـت دـیآ  یم  وا  .تسـشن  دـهاوخن  مدرم  كرد  راـظتنا  رد  هک  تسا  روـن  تکرب و  ردـق  نآ  وا  و 
.دشاب هتفگ  کیربت  ملاع  هب  ار  دوخ  ندمآ  ات  دیآ  یم  .دشاب  هدروآ  ناغمرا 

یناما مثیم  / تما مالسلا  هیلع  يداه  مان  هب  تسود ، هکس 

.نیمز ییافوکش  نشج  نیمهد  رد  دنا  هدرک  زاغآ  شراب  زاجح ، ياهربا  دنا و  هتشگرب  اهوتسرپ 

ياه هبطخ  هب  تا ، ینامـسآ  تلاسر  دادـتما  تسا و  بلاط » یبا  نب  یلع   » نابز تناـبز ، هک  دـننز  یم  وت  ماـن  هب  تلود  هکـس  زورما ،
.دوش یم  متخ  ریدغ 

.نایعیش یهانپ  یب  ياه  لاس  تشپ  زا  دیدهت ، توکس و  اه  لاس  تشپ  زا  يا ؛ هدمآ  ناقفخ  جنر و  اه  لاس  تشپ  زا  وت 

.ترجه ياه  مخز  هب  دهد  یم  یهاوگ  تا  هرجنح  تسه و  تا  یگدنز  ياه  همان  جنر  رد  البرک ، ياه  بسا  مس  يادص 
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.یناوخب دیاب  هک  تسا  تلاسر  ياه  همان  تیاه  تسد  رد  یشخبب و  دیاب  هک  تسا  تلادع  ياه  هتشپ  زا  رپ  تیاه ، هناش 

.قشع تلود  هب  یهد  تراشب  ینک و  رادیب  ار  دولآ  باوخ  ياه  مشچ  ات  دنا  هداتسرف  حبص  شیپاشیپ  ار  وت 

تسوت ِنآ  زا  تبون 

.دندرگرب وت  يوس  هب  همه  اه  نادرگ  باتفآ  یباتب و  هک  تسوت  ِنآ  زا  تبون  .تساه  ناتسوب  شیامآ  لصف  لصف ،

بآ رادنپ  ياه  خی  ات  دنریمب ، ورف  لهج  ياه  یگریت  ات  دنزیرگب ، دـیدرت ، ياه  هیاس  ات  شناد ؛ راونا  اب  یباتب  هک  تسوت  ِنآ  زا  تبون 
.تساه هشیدنا  شیاسرف  لصف  لصف ، .دنریگب  ناج  نیقی  ياه  هلعش  دنوش و 

تمکح ياه  هشوخ  ات  يراکب  تیادـه  ياهرذـب  قشع ، هعرزم  رد  يریگب و  شود  هب  ار  تفرعم  ياه  هشوت  هک  تسوت  نآ  زا  تبون 
.دیورب

.ییادزب ار  تلالض  ياه  تفآ  هسوسو و  ياه  هزره  ییایب و  دیاب  وت  اهنت  ندش ؛ نافوکش  يارب  تسا  هدش  هدامآ  اه  لد  غاب 

رد تفرگ  دهاوخ  هزات  یتایح  مالـسا ، دید و  دهاوخ  شزومآ  وت  بتکم  رد  نامیا ، .دمآ  دـهاوخ  نابز  هب  وت  يایوگ  قطنم  اب  نآرق ،
! وت تیبرت  میلعت و  هسردم 

يداب تهزن  / تیاده یتشک 

تـسج رد  ناشنامـشچ  هک  دـنا  هرمزور  تاقلعت  تاداع و  نیگمهـس  جاوما  مگردرـس  نانچنآ  ایند  مارآاـن  سوناـیقا  ناـگدز  ناـفوت 
مگ همه  مشچ  یهلا ، راونا  زا  يرون  دلوت  ایند ، هدکتملظ  نیا  رد  .دنک  تیادـه  نما ، لحاس  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  يرون  يوجو 

ار وا  هک  تسا  هدیسر  تیمامت  لامک و  هب  وا  رد  ردقنآ  ییامنهار ، یـشخب و  تیاده  هک  یـسک  مه  نآ  دنک ؛ یم  نشور  ار  ناگدش 
.دنا هتفگ  يداه » »

رد ار  شیوخ  نما  نطوم  دننک و  یم  زارد  وت  يوس  هب  زاین  تسد  ینامیا ، یب  يایرد  رد  هدز  تشحو  ناگدـش  قرغ  تما ! يداه  يا 
نیرت نما  هب  ات  دنبای  یم  وت  دوجو  رد  ملاع ، یکانتشهد  نیا 
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ناشیولهپ اه ، لحاس 

.دشخب یم  تاجن  ار  مارآان  رارق و  یب  ياه  لد  شدای ، هک  تسا  يراگدرورپ  نامه  رکذ  وت ، مان  رکذ  هک  ارچ  یهد ؛

ار نامدوجو  هتسکش  یتشک  ات  میراپس  یم  وت  رگ  تیاده  ناتسد  هب  ار  نامدوجو  ناکـس  هانگ ، يایرد  قمع  رد  هتفرورف  ناراتفرگ  ام 
.یهد ینکُس  ادخ  دای  هنارک  هب 

! وت يامنهار  تسد  نیا  ام و  زاین  تسد  نیا 

بل رب  اهدنخبل  تسا ، هنامس »  » قاتشم ياه  تسد  رد  شومارفان ، يرطع  زا  راشرس  لفط ، شیوخ ؛ رد  دفکش  یم  مارآ  مارآ  هنیدم » »
.دنیشن یم  اه 

.دننک ساسحا  رهش  تسوپریز  ار  تاظحل  نیا  يداش  ات  دنتسیا  یم  هدنرذگ  ياه  هقیقد 

.تسا هتفرگ  ندیشخرد  خیرات ، نابش  همین  ياه  هداج  رد  هراتس  نیمهد 

ِنامهیم ار  دیـشروخ  ناشک ، لک  نانز و  فد  شا  يداش  يور  هبور  اه ، هچیرد  اه و  هچوک  اـت  هدـش  هتـسب  هنامـس »  » ییاـهنت هچیرد 
.دننک شا  هناخ 

نتفکش يوب 

.تسا هتفرگ  ندیپت  هنیدم  ربتس  هنیس  رد  ناهج ، قاتشم  بلق 

.دننک ناراب  هسوب  ار  هدمآ  هار  زا  راهب  نیمهد  ینامـسآ  ياه  مدـق  ات  دـنا  هدـمآ  كاخ  هب  قاتـشم  کئالم  تسا و  هجحلا » يذ  همین  »
هدروخلاس ياوه  .دـنجنگ  یمن  شیوخ  تسوپ  رد  ایـشا  مامت  .دـننک  فاوط  هبعک  نوماریپ  ار  شندـمآ  هدژم  اـت  دـنا  هدـمآ  کـئالم 

.تسا هتفرگ  نتفکش  يوب  هنیدم ،

نیمز زبس  قافتا  نیمهد 

اب دیوشب و  ار  اه  یهایـس  ات  تسا  هدمآ  ناراب  زا  ییاه  مشچ  اب  یکدوک  .مالـسلااهیلع  ارهز  ياهدـنخبل  لثم  دـنز ؛ یم  دـنخبل  هنامس 
هک یکدوک  .دهد  ناشن  هنوگ  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شّدج  ندید  يارب  ار  شقایتشا  ات  دور  یم  ناراب  زا  ییاه  مشچ 

.خیرات قیمع  ماگنه و  یب  ياه  بش  رد  هراتس  نیمهد  دوب ؛ دهاوخ  نیمز  ِزبس  قافتا  نیمهد 

ص:64

هرامش 92 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


شاب داش 

ار نانمشد  نایصع  ناوناز  هک  راوتسا  نانچ  نآ  توربج ؛ یناشیپ  رب  هداتـسیا  رادیاپ ، دنلب و  تسا ؛ هدمآ  تیاده  نشور  غارچ  نیمهد 
.تسا هتخیر  ورف  مهرد 

.دندیبوک یم  رتدنت  دندینت و  یم  مهرد  قیاقد ، هک  دوب  شندمآ  بات  یب  نانچ  هنامس ،

یم هفوکش  رد  نیمز  .تسا  هدرک  زیربل  ار  نامسآ  کئالم ، كانقوش  نینط  .تسا  هدنام  هریخ  هنیدم »  » تسا هتفرگ  تدش  رون ، ناراب 
.ناکانمیب ساره  نارظتنم و  ِيداش  دتلغ - 

مالسلااهیلع همطاف  يادص  هک  تسا  داش  نانچ  شندمآ  زا  هنامـس  دمآ و  .تسـشن  لکوتم ، ياه  مشچ  رد  سرت  دمآ و  مهد  ياوشیپ 
.دونش یم  رت  کیدزن  شندمآ ، شابداش  هب  ار 

توکلم رد  نشج 

.رون زا  راشرس  ياه  سفن  تیاده ، تسا و  تقیقح  ياسر  گنهآ  تیادص ، يا ، هتخیوآ  ربانم  رب  ار  تماما  زبس  مچرپ  اقآ !

.دشچب ار  تمالک  معط  لکوتم ، ياه  هسیسد  تشپ  زا  ات  تسا  هداتسیا  هنیدم » »

تندمآ .دنا  هتسشن  اشامت  هب  اه  هراتـس  ار  تندمآ  .يروآ  یمن  وربا  هب  مخ  يا و  هداتـسیا  تواقـش  محر  یب  ياه  هقعاص  ضرعم  رد 
نامـشچ هب  دنوادخ  تسدارف ، رد  ار  تندـمآ  دـنتفرگ -  روش  نامـسآ  ياه  هیواز  رد  کئالم  تفرگ و  نشج  اهزارف  رد  هنیدـم »  » ار

تسرد دندناوخ ؛ هنارت  اه  هدنرپ  توکلم ، ياه  ناتسغاب  رد  ار  تندمآ  .داد  تراشب  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  قاتـشم 
.دوش هریخ  شیاه  مشچ  رد  ار  قوش  ات  داهن  ردپ  ياه  تسد  رد  ار  تا  هقادنق  هنامس »  » هک هاگ  نآ  هجحلا ، يذ  همین 
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يولهپ ناخاضر  طسوت  باجح  فشک  يرابکتسا  هئطوت 

هراشا

هبنشکی

يد 1385  17

هجح 1427 يذ   17

Jan.2006.7

يدابآدوواد هموصعم  / دریگ یم  ینابرق  یتفع ، یب  ندمت 

، دزیر یم  بادرم  هب  هک  تسا  یبآ  نایرج  هب  نتـسویپ  گنهرف ، دوش و  یم  اـنعم  تفع  ياـه  هشیر  ندرک  عطق  رد  ندـمت ، هک  یتقو 
هب اهراصح  نیرت  هدرپ  یب  رد  ار  شتمرح  يدازآ ، تلادـع و  نایدانم  هک  تغل  روطق  ياه  باتک  رد  تسا  هژاو  کی  اـهنت  تیناـسنا ،

نیرت لالز  اهوزرآ و  نیرت  كاپ  زا  تیهم ، ادص و  یب  هک  محر  یب  هدنکم و  دوش  یم  یقالتاب  رـسارس  نیمز ، دـنا و  هدیـشک  هبالص 
.دریگ یم  ینابرق  اه ، هاگن 

...داتفا نیمز  رب  رداچ  یتقو 

رب هرهلد  .داتفا  نیمز  رب  اه  هناخ  هاگرد  زا  تاجن  رداچ  هک  ماگنه  نآ  دـندش ؛ رپرپ  هتـسشنن ، لگ  هب  اه  هچنغ  دندیکـشخ و  اه  لاـهن 
تباجن و هک  دش  رپ  ینانز  قه  قه  زا  هچوک  .دندناشوپ  رات  ياه  هدرپ  ار  تینما  نشور  نامشچ  تخادنا و  هیاس  تفارـش  ياه  هرجنپ 

ندـیرب رب  رمک  تملظ ، یـصاع  غـیت  هک  ییوـگ  وـت  .دـندید  یم  هتخیر  ورف  ار  تیمح  تریغ و  راوـید  هتفر و  تسد  زا  ار  ناـشرورغ 
.دوب هتسب  دیشروخ  ییالط  ناوسیگ 

دوب باجح  نز ، هتفر  جارات  هب  قح 

درامش و یم  یگدنام  بقع  ار  يراد  نید  مکحتـسم  ياه  هقلح  هب  لاصتا  هک  یندمت  دوش ؛ یم  هدوشگ  ندمت  ياه  هزاورد  نونکا ،
هدوشگ ندمت  ياه  هزاورد  .دهن  یم  جرا  ار  اه  ناسنا  یگنهرب  يراگنلو و 
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يدازآ زا  دنتـساوخ و  یم  رهاوظ  دـنب  رد  ار  نز  نانآ  .دـنراذگب  جارح  هب  ار  نز  يدوجو  رهوگ  ناسنا ، يدوجو  رهوگ  اـت  دوش  یم 
هک یقوقح  دندرک ، یم  دایرف  ار  شا  هدش  لامیاپ  قوقح  دنتساوخ و  یم  كاپان  نامشچ  هدروخ  مخز  ار  شحور  .دنتفگ  یم  نخس 

.تفر یم  جارات  هب  ناشداینب  یب  يوهایه  رد 

ینمادکاپ راهب 

ناشنورد دیراورم  هک  ییاه  ناسنا  دنراشف ؛ یم  اپ  ار  ینشور  دیشروخ و  هب  نامیا  گنر ، ادص و  رون و  لاجنج  رد  هک  نانآ  رب  مالس 
هدیـسر یگناگی  هب  یتسه ، تاذ  اب  دنا و  هدیـشک  دنب  هب  ناشگرزب  حور  رد  ار  یگدازآ  نانیا  .دنراپـس  یمن  یتلاصا  یب  رازنجل  هب  ار 

یب شکرـس  ياه  هلعـش  زا  دندز و  دنویپ  شیوخ  تفع  ینمادکاپ و  راهب  هب  ار  متـس  ياه  يرد  هدرپ  ناتـسمز  هک  نانآ  رب  دورد  .دنا 
.دندرک رذگ  هناشوایس  لهج ، يراب و  دنب و 

ییاضر هدیمح  / مولظم ياهرداچ 

رکیپ .دنا  هتفرگ  ندیراب  اه  تشم  هتـسکش و  توکـس ، .تسا  هتفرگ  رابگر  رهـش  ياه  نابایخ  رد  دایرف ، .دزات  یم  تدـش  هب  یهایس 
زارد هک  ییاه  تسد  .دنازرل  یم  ار  رهش  ياهراوید  سیلبا ، ههقهق  يادص  .درادن  ندش  دنلب  ناوت  هدش و  هلاچم  نیمز  يور  نامسآ ،

رد هک  یمولظم  ياهرداچ  دنوش و  یم  زارد  هک  ییاه  تسد  .دننازیرگ  شیوخ  شوماخ  ياه  هقدح  زا  هک  ییاه  مشچ  دـنوش و  یم 
.دنازرل یم  ار  خاتسگ  منهج  نیا  هک  ینانز  دایرف  يادص  دننز و  یم  اپ  تسد و  رهش ، مومسم  ياوه 

دنوش یم  هرگ  اه  تشم 

يوـس هب  درب  یم  گـنچ  ناـنچمه  سیلبا ، دوـش و  یم  هلوـلگ  اـهدایرف  دـبوک ، یم  ناـمز  ياـه  هرادـج  رب  نوـگ  بالیـس  اـهدایرف ،
.دشک یم  رس  رب  يرداچ  نوچ  رهش ، هک  یتاداقتعا 

رهش نانز  رس  رب  ار  شیاه  هدقع  دشک و  یم  رس  اه  هچوک  نیب  قافتا ، .دشک  یم  هزوز  راوید  ره  تشپ  هنسرگ ، یگرگ  نوچ  ناطیش 
دهد و یم  ناکت  ار  رهـش  هثداح ، .دنوش  یم  كاچ  كاچ  هودنا ، ياه  نابیرگ  دـنروخ و  یم  هرگ  رهـش  ياه  تشم  .درب  یم  گنچ 

.دکچ یم  ورف  اه  هیناث  مامت  زا  بش 
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سیلبا لاگنچ  رد  باجح 

.تسین لمحت  يارای  خزرب ، نیا  رد  ار  سک  چیه 

هک يرازنجل  .هثداح  زا  هدیبات  يور  دیشروخ ، .دور  یم  الاب  رهش  مادنا  زا  ریگارف  ِبش  شوماخ ، اه  هنزور  مامت  هتسب ، اه  هرجنپ  مامت 
.تسا هتفر  هناشن  ندیعلب ، دصق  هب  ار  رهش  تسا ، سیلبا  تسد  هدیرفآ 

ات دوش ، ریپ  رهـش  ناهد  رد  تفلاخم  ياه  همزمز  ات  تسا  هدـیزگرب  نتخیرورف  يارب  ار  باجح  راب  نیا  سیلبا ، یمنهج  ياه  لاگنچ 
.دوش سبح  اه  سفن  رهُم و  اه  ناهد 

ناطیش رون و  گنج 

هّجـض يادـص  نادرم و  راو  باقع  ياـهدایرف  .تسا  هدرک  رک  ار  ناـمز  شوگ  قاـفتا ، يادـص  هداد ؛ بیرف  هدروخ و  بیرف  ناـطیش 
ياه یعفا  تسا و  هدیرب  رهش ، توکـس  مکحم  ياهریجنز  .تسا  هدش  هل  اه  هدرگ  رد  اه  تقاط  .تسا  هتخیر  مهرد  ار  هثداح  نانز ،
گنج داقتعا ، نایغط و  یهایس ، رون و  گنج  دنباتش -  یم  هثداح  يوس  هب  دنا ، هدیشک  رس  ناطیـش  ياه  لاگنچ  زا  هک  نایغط  یمس 

 - . ناطیش رهش و 

.دنازوس یم  ار  رهش  دشک و  یم  هنابز  نآ  زا  گنن  هلعش  هلعش  هک  يا  هتفاب  باجح -  فشک  - 

رهش نشور  داقتعا 

، قافتا .دـنا  هدـیوج  ار  هثداح  کیپ  نورد ، زا  اه  هنایروم  داـب ! شوماـخ  ماـگنهان ، يادـص  نیا  داـب ! هدـیرب  روسج ، ياـه  تسد  نیا 
هثداح نیا  زا  دـیاب  .دـنناشوپ  یم  ار  قاـفتا  یموش  نیمز ، نامـسآ و  نیب  داـب ، رد  ناـنز  هایـس  ياـهرداچ  ناـنچمه  تسا و  هتخیرورف 

! دز دایرف  دیاب  دنازرل ، یم  ار  رهش  نانز  رکیپ  تناها ، نیرتروآدرد  میب  هظحل  ره  دیرب ! دیاب  تخات ! دیاب  تشذگ !

.تسین ینایاپ  ار  رهش  ِنشور  ِداقتعا  نیا  دراشف  یم  ار  ناطیش  میخژد  يولگ  دریگ و  یم  لاب  اه  جوا  رد  ادص 

يداب تهزن  / درب نامسآ  ات  ارم  مردام  رداچ  رطع 

ناشخرد ار  تنامشچ  ناگراتس  هک  بش  هایس  فقس  ناسب  دوب ؛ یلزا  تشهب  زا  مطوبه  تقو  ياه  هیرگ  هانپ  نیلوا  ترداچ ، مردام !
.درک یم  رت 
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هب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هنیرید  سنُا  ما ، هناکدوک  ياه  يزاب  نایم  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ینیـسح  قشع  همیخ  نیتسخن  ترداچ ،
.تخومآ نم 

.دوب هتخانش  تزامن  رداچ  ياه  لگ  ییابیز  رد  ار  وا  هک  دوب  ییادخ  يارب  تدابع  بارحم  هب  نم  دورو  زاغآ  ترداچ ،

.دوب زواجت  شتآ  ناراب  تقو  رد  نطو  نید و  زا  عافد  رگنس  هب  نم  لوخد  نذا  ترداچ ،

زا دعبمالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  رطع  زونه  هک  دوب  منینوخ  مسج  ندرک  نفک  تقو  رد  وت  زا  مراگدای  نیرخآ  ترداچ ،
.تشاد ار  وت  زامن 

یم نم  نوچ  ینادرم  اجک  يدوب ، هدرکن  ظـفح  ار  ترداـچ  لـهج ، ربج و  ناـمکاح  متـس  ملظ و  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  وت  رگا  و 
! دنبای هار  جارعم  هب  ناشناردام  ناماد  زا  دنتسناوت 

تسا یهلا  نما  میرح  باجح ،

هولج ییایند ، ياهزاین  یناسفن و  زیارغ  ساسارب  اـت  دـهاوخ  یم  زین  نز  زا  تسا ، بعل  وهل و  اـب  مزـالت  رد  اـیند  تیهاـم  هک  اـجنآ  زا 
.دنک یشورف 

.دوش هدوشگ  هار  ینطاب  لامج  هب  يرهاظ  ییابیز  زا  نز  تخانش  يارب  دراد  تسود  دنوادخ 

.دوش هدیشک  نوریب  كاخ  لد  زا  یگداس  هب  دنوادخ  ناهنپ  جنگ  نیا  تسین  رارق  سپ  تسا  نز  یگراوزار  رد  باجح  تمکح 

هداز یقت  هبیط  / دنداتفا ایح  ناوهآ  ناج  هب  اه  گرگ 

شوگ هب  برطـضم  ياه  سفن  يادص  یهاگ ، زاره  هدش و  كاپ  اه  ماگ  روبع  در  .دنا  هتخادـنا  همیخ  رهـش  ياه  هچوک  رب  اه ، هیاس 
.دسر یم 

.دنرد یم  هدرپ  یب  ار  ایح  ناوهآ  هشیر ، یب  ياه  گرگ 

اما ینیب ؛ یمن  رگید  ار  ترداچ  یهایـس  دور و  یم  یهایـس  تنامـشچ  .تسا  هدش  زارد  تکزان  تَمرُح  يوس  هب  یتسد  يود  یم  وت 
.تسا هدش  خرس  تسین ؛ دیفس  رگید  تدنبور  .يا  هدشن  میلست  زونه 

رب هتخیر  نوخ  زا  هن  یهد ، یم  ناج  درد ؛ زا  هن  يریم ، یم  .دـنک  ترـس  رب  هراـبود  ار  تنوخ  هب  هتـشغآ  يرـسور  تسین  سک  چـیه 
! يدوب هداد  ناج  راب  رازه  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  .تدقراچ 
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تساوخ هراپ  هکت  ار  تباجن  هک  يرکفت  رب  گنن 

ییاوآ .دـنوش  هانپ  یب  ياه  ناج  زیرنوخ  ات  دـنا  هداتـسیا  سیلبا ، ياه  تسد  .تسا  هتخیوآ  رهـش  نانز  ناج  هب  یکتخب  نوچ  ناطیش 
.دننز یم  سفن  سفن  ار  اه  هچوک  رس ، رب  رداچ  نانز  .زیرگ  بیقعت و  يادص  زج  تسین ؛

.درک روهظ  رفک  رگید  راب  کی 

یحبـص .تساوخ  یمن  ار  شیاه  مشچ  نانـشور  یتخب ، هریت  ياهربا  .دـنام  ناـهنپ  مّلظت  همه  نیا  یهایـس  رد  باـتهم ، .دـش  فوسخ 
هراپ هکت  ار  تباجن  ثاریم  هک  يرّکفت  رب  گـنن  .دـنک  كاـپ  تخـس ، ياـه  لاـس  مادـنا  زا  ار  یگدز  بش  همه  نیا  اـت  دـیاب  هراـبود 

.ار ثاریم  نیا  نابهاگن  نانز  دیشک  نوخ  هب  هک  يریشمش  رب  گنن  تساوخ !

سای تباجن  رطع 

هب دهد ، یم  سای  تباجن  رطع  يوب  شیاه  هخاش  هک  یتخرد  دننادب  هکنآ  یب  دنتـساوخ  هدـیوج  ار  راد  هشیر  ياه  هقاس  اه ، هنایروم 
، ینافوت چـیه  دـنا !؟ هدرک  يرایبآ  شنادرم  تریغ  نوخ  اب  ار  ناشتباجن  ام ، ناـنز  هکنآ  هن  رگم  .دور  یمن  تسد  زا  اـه  یگداـس  نیا 

.دنکب ياج  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  يربخ ، یب  زا  رپ  ياهدابدرگ  نیا  یکانمهس  هب  یتح 
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یتخت ناولهپ  ناهج  تشذگرد 

یناما مثیم  / قالخا هسردم  ناولهپ 

یم كاخ  هب  هک  تسا  لد  تروق  ار  وت  نافیرح  يرت ! يراج  اهرهن  زا  رت ، لالز  اه  بآ  زا  رتزارفارـس ، اه  هلق  زا  رت ، يوق  اـه  هوک  زا 
.يا هدش  قشع  ناولهپ  هک  تسین  ببس  یب  .وزاب  روز  هن  دنز ؛

.تسا هتفرگ  توق  بایسآ  ياه  گنس  ندناخرچ  بآ و  ياه  کشم  نامسیر  ندناشک  اب  وت ، ياه  تسد 

.دروآ تسد  هب  یلد  دیاب  هک  يدوب  هتخومآ  ام  هب  وت 

: هک يدوب  هتخومآ  ام  هب 

راذگب يدرم  يوعد  یگجنپرس و  فال  »

ینز هچ  يدرم  هچ  هیامورف  سفن  زجاع 

نک نیریش  ینهد  دیآرب  تسد  زا  ترگ 

« ینهد رب  ینزب  یتشم  هک  تسین  نآ  يدرم 

.رت فیطل  هزبس  زا  تسا و  رتروبص  هرخص  زا  ناولهپ  .يراّیع  مسر  تسا و  تورم  قیرط  یناولهپ ، هک  يدوب  هتخومآ  ام  هب  وت 

.وت هب  داد  نیدالوپ  هدارا  هک  نتشاد  لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ِتدارا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  لوضفلا » فلح   » زا یـسأت  هب  تا  « يرادافو  » دوب و مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  یـسأت  هب  تا  « يروالد »
راختفا یناولهپ  هب  هک  یتسین  وت  کنیا  .قالخا  هسردم  رد  ار  ندش  ناولهپ  يدوب و  هتخومآ  جـنر  بتکم  رد  ار  ندـش  نامرهق  وت  هلآ 

.دنک یم  راختفا  وت  هب  هک  تسا  یناولهپ » ، » ینک یم 

هداز یقت  هبیط  / یتفرگ جوا  دوگ »  » رد

.دوبن رس  رد  يدرمناوج  زج  يرگید  هشیدنا  ار  وت  يداتفا ، كاخ  هب 

.دنز یم  ربتس  ياه  هناش  نیا  رب  هسوب  كاخ ، دشاب ؟ وت  يدرمگرزب  يدرمناوج و  فیرح  تسناوت  یم  یسک  هچ 
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.ار تا  یناولهپ  ياه  هیناث  يدیصقر  یتفرگ و  جوا  دوگ ، رد  يرمع  وت ،

.تسوت زا  كاخ  یگنادرم  دتسیا و  یم  تیاپ  هب  يدرمناوج  دنک ، یم  رخف  وت  هب  یناولهپ 

هچیرد مادـک  هبور  یتسار ، یتخت » ناولهپ  ناهج   » رورغرپ مان  اـب  يرذـگ ؛ یم  خـیرات  ياـه  هناـش  رب  یناولهپ ، جاـت  تخت و  رب  راوس 
؟ یتسشن یمان  شوخ  ییانشور و  رد  نینچ  هک  يدرک  روبع 

درواین بات  ار  وت  نازخ ،

، كاخ تخانش و  یم  ار  وت  اهنت  يزوریپ  .دش  ناناوج  قشمرس  وت  قشع  قشم  يدرک و  یم  يدرمناوج  صقر  فیرح ، يوزاب  هب  وزاب 
.دوب تنوخ  رد  عضاوت ، راسکاخ و  تشاد ! یم  تسود  ردقچ  ار  وت  رکش  ياه  هسوب 

هدروخن تسد  رورغ  يدوب و  ناشمـشچ  نانـشور  هک  دـیپت  یم  ینامدرم  يداـش  هب  تضبن  دوب و  يراـج  تیاـه  گر  رد  نطو  نوخ 
.تنیمزرس نادرم 

ياه هلپ  کی  هب  کی  يدیود  یم  داب ، نوچ  .فیرح  ندـناشن  وناز  هب  يارب  رگم  يدرکن ؛ مخ  رمک  زگره  هوک و  نوچ  يداتـسیا  یم 
!؟ دوب يدرمناوج  زج  ایآ  تزاورپ  يوکس  ار و  يزارفارس 

رد هداتسیا  يدوب  یلگ  نوچ  وت ، دوب ! هاتوک  ردقچ  تا  یگدنز  راهب  .راهب  رمع  هب  ار  یگدنز  يدیـشک  سفن  هعرج  هعرج  یتسیز و 
هکنآ یب  دنتـساوخن ؛ ار  وت  تماقتـسا  تیاه ، هناش  ربتـس  زا  روجنر ، ياه  نافوت  دـندرواین و  بات  ار  وت  اه  نازخ  .داـب  تداـسح  ربارب 

.تشاد شوخلد  وت  یناولهپ  هب  یناهج  دننادب 
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مخریدغ دیعس  دیع 

هراشا

هبنشود

يد 1385  18

هجح 1427 يذ   18

Jan.2006.8

يدابآدوواد هموصعم  / دیچیپ اج  همه  رد  تا  يولع  زاوآ 

، نانک هلهله  نانز و  فد  اه ، نامسآ  .دناوخارف  ندش  يراج  هب  ار  ناگدولآریوک  هاگن  دیچیپ و  تا  يولع  دنلب  زاوآ  هکرب ، رد  هکرب 
.دندیشاپ هراتس  ار  نیمز  يرورس 

ار تا  یمـشاه  تماق  ناتخرد ، يدیبوک ؟ مچرپ  ار  تلادع  ياه  هلق  تفگـش ، نینچ  نیا  هک  تشاد  تبـسن  هوک  مادک  اب  تیاه  هناش 
.دزیخ یمرب  وت  مان  اب  ار  شقمر  یب  ياه  هیناث  خیرات ، هک  نانچمه  دنا ؛ هداتسیا  مارتحا  هب 

دش لماک  نید  دیتسیاب ...!

! داد دهاوخ  هدژم  ار  لیدب  یب  يا  هراتس  ندش  نشور  باتفآ ، هک  دیتسیاب 

.دـپت یم  شهاگن  رد  سونایقا ، تلاسر  هک  يا  هکرب  رانک  رد  دنداتـسیا ؛ ...لماک و  نید  دوش و  یم  ماـمت  تمعن  زورما ، هک  دـیتسیاب 
« هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دچیپ یم  اضف  رد  ییاوآ  دور و  یم  الاب  ربیخ  حتاف  تسد 

تماما هقراب  نیتسخن 

نیتسخن دیشوجب ؛ هشیمه  زا  رت  هنهرب  اپ  اه ، همـشچ  يا  دینک ! شرف  ار  اه  ماب  دییآ و  دورف  نارتوبک ، يا  دیـشوپب ! زبس  اه ، هچوک  يا 
ار میتی  ياه  كاخ  تخومآ ، دـهاوخ  دایرف  ار  هلاچم  ياه  هرجنح  وا  .تسا  هتفرگ  ندـیبات  نامناج  ياه  هرجنپ  رب  تماما ، ياه  هقراب 

.دوب دهاوخ  شزاون  تسد  ار  ینابرهم  ناگنشت  درک و  دهاوخ  يردپ 

یـشومارف هب  ضیعبت ، ياهراصح  تشپ  رد  تلادع  ات  دمآ  .دنریگن  يزاب  هب  ار  ناتخرد  زبس  میرح  صیرح ، ياه  نافوت  ات  دـمآ  یلع 
ضغب ار  ناشتشونرس  هدنیآ ، ياهزور  نارگن  هک  ینارتخد  هب  دنا و  تبحم  نان  هنسرگ  هک  دیشیدنا  یم  یناکدوک  هب  وا  .دوشن  هدرپس 

.دنا هدرک 
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.دوب هداد  تعسو  مدرم  ياه  جنر  تحاسم  هب  ار  شحور 

.دشخرد یم  نیمز  یناشیپ  رب  نانچمه  هک  یتیالو  رهم  اب  دمآ ؛ وا 

يدمحم سابع  / ...وت ندورس  قوش  هب 

.ما هدش  رعاش  وت  ندورس  قوش  هب  نم  .ما  هتشگ  وت  رطع  لابند  تاملک ، یمامت  رد  ما ، هدمآ  ایند  هب  یتقو  زا  نم  هک  ینکن  رواب  دیاش 
ياه تشونرـس  ماـمت  زا  رت  بوخ  تسا ؛ بوخ  ندوب  وت  اـب  ياـیند  .دـنا  هتفگ  وت  يارب  نارعاـش  همه  ار  ناشرعـش  لوا  هک  مراد  متح 

.دنناد یم  زین  ناهج  ياه  هکرب  همه  ار  نیا  دز ؛ مقر  دوش  یم  هک  یبوخ 

وت تماما  هب  دروخ  یم  دنگوس  هکرب ،

، داب .دوش  یم  هنیآ  وت  لباقم  رد  وناز  ود  هکرب ، .دسانـش  یم  ار  وت  ریدـغ  هکنانچ  مسانـش ؛ یم  ار  وت  اه  سای  اـه و  بیـس  زا  رتهب  نم 
ُْتنُک نَم  « ؛ درب یم  اه  هوک  نیرترود  لد  ات  اهداب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یمارگ  يادـص  .دـنز  یم  هناـش  ار  ارحـص  يوسیگ 
دنیآ یم  اهدور  همه  .وت  تماما  هب  دروخ  یم  دنگوس  هکرب  .دونـش  یم  ناهج  هک  تسوت  تماما  رطع  ادص ، ُهالوَم » ٌّیلَع  اذـهَف  ُهالوَم 

.دنک یم  وضو  وت  تماما  ناتسد  اب  هک  يا  هکرب  هب  دنروخ  یم  هطبغ  اه ، سونایقا  همه  .دنروخب  دنویپ  وت  تماما  يایرد  اب  ات 

...وت تماما  زاغآ 

میـسن رد  وت  رطع  .درک  دـهاوخ  هدجـس  وت  دـنلب  هیاس  رب  باتفآ  زورما ، .درک  دـنهاوخ  رـشتنم  ناهد  هب  ناهد  ار  تماـن  اـهداب  زورما ،
زیربـل بش  ياـه  هبوـبحم  رطع  زا  ناـتخرد ، همه  زورما  هک  مراد  متح  .درک  دـهاوخ  هناـش  ار  ناـتخرد  يوـسیگ  تـخیمآ و  دـهاوخ 

ياه هفوکش  زیربل  هام ، دنروآ و  یم  خرس  بیـس  لغب  لغب  اهدور  .دنوش  یم  رـشتنم  اهدور  اب  اهوب  بش  همه ي  زورما ، .دش  دنهاوخ 
.دوش یم  زاغآ  یگدنز  وت  تماما  اب  تسوت ، تماما  زاغآ  زورما  .دش  دهاوخ  سالیگ 

يا هداتسیا  الابدنلب 

.یسانش یم  ار  ناشیاهدنخبل  يراشف ، یم  تسد  رد  یکی  یکی  ار  ناشیاه  تسد 

.دشک یم  شود  رب  ار  نامسآ  هک  يورس  نانوچ  يا ؛ هداتسیا  الاب  دنلب  الاب ، دنلب ، يا ؛ هداتسیا  وت 
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وت دیـشروخ  زا  رت  مرگ  رت و  نشور  ياه  مشچ  هک  يا  هنامز  رد  نک  اعد  .تنامـشچ  رد  اه  هراتـس  تیاه و  هناش  رب  هاـم  دیـشروخ و 
.دریگن هناخ  هنیدم  ترواجم  رد  بش  دوش ، یم  عورش 

يریما نیسح  / ریدغ دلوت  نشج 

یم دـهاش  مه  تبیغ  رهـش  نانیـشن  تبرغ  ام  دـیاش  دوب ؛ یلاصو  لاجم  ار  ناگدـنیآ  شاک  دنتـشگ ! یمرب  مه  خـیرات  ناگتفر  شاک 
.درک فینصت  ار  یضترم  اه ، لاس  رذگ  زا  هتسخ  يولگ  اب  دمحم  هک  هاگ  نآ  میدش ؛

مدای .دناتـس  یم  دلوت  هیده  ناراب ، تقیقح  ناتـسد  زا  تماما  تفرگ و  یم  دـلوت  نشج  ریدـغ ، يارب  لاس  ياه  لاس  قشع ، مراد  دای 
هنوگچ هک  ممهف  یم  الاح  مدوب و  لفاغ  ریدغ  تمظع  كرد  زا  مداد و  یم  یکنکداب  يزاب  هب  لد  هک  مرکب  راکفا  یکدوک  دیآ  یم 

.تفر ناشدای  زا  یلع  دنام و  ناشدای  رد  ریدغ  هنیدم ، نامدرم 

یمدرم ِییالوم  دنام  یلع  موق و  نیا  تیلوئـسم  دنام و  یلع  دنتخانـش و  یـشابداش  کیربت و  ریدغ ، زا  هنیدـم  هتفر  جـح  هب  ناکدوک 
.هظفاح مک 

! دینک یناغارچ  ار  اج  همه 

! دوش مک  خیرات  هظفاح  دنکن  دینک ؛ یناغارچ  ار  نامز  خیرات ! هچوک  نامدرم  يا 

یمرب هنارکـش  هب  هک  یغارچ  ره  دـینک ؛ یناغارچ  ار  اـج  همه  دروخب ! كاـخ  خـیرات ، ياـه  قرو  يـال  بارتوبا ، تماـما  ربخ  دـنکن 
.دش دهاوخ  یلع  تیناقح  زا  يا  هیآ  دیزورفا ،

عیشت يارب  يا  هرطاخ 

.تسا همطاف  یلع و  ییاهنت  يایفارغج  ریدغ ، تسین ؛ کشخ  يریگبآ  طقف  ریدغ ،

.دنک یم  یعادت  ار  شنادنزرف  یلع و  مان  رکذ  ناهاگرحس ، اه و  بش  همین  هک  تسا  عیشت  هرطاخ  ریدغ ،

يرغصا امیش  / ریدغ هاگرارق 

! دوب هدش  یکی  ناشاه  بلق  راگنا  دنتفر ! یم  هک  یهار  دوب  نشور  ردقچ 

.میوگ یم  ار  مخریدغ  ایند ؛ ِتوهرب  زا  يا  هشوگ  رد  یهاگرارق  دناشک ؛ یم  یهاگرارق  يوس  هب  ار  اهنآ  ناشیاهاپ ،
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! دوب هدش  داحتا  نامیا و  ِدشر  هنیمز  کنیا  داد ، یم  ییاهنت  يوب  هشیمه  هک  يا  هکرب  نآ 

! تسکش یم  تسوا » يالوم  یلع  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  ره   » دایرف اب  ار  شرابهودنا  توکس  راب  نیا 

! درک یم  ادیپ  یناسنا  میظع  عمجت  نآ  نایم  ار  دوخ  ِتیوه  راب ، نیا 

تعیب ياه  تسد 

ندیسر يارب  دوب  هطـساو  کی  اهنت  دیاش  هک  یمخریدغ  دش ؛ مخریدغ  تفرگ و  گنر  هّللا ،»  » هملک هب  داقتعا  اب  هدیـسوپ ، ِریگبآ  نآ 
.دوب نامسآ  اما  قارع ، هن  زاجح و  هن  دوب ، رصم  هن  هک  ییاج  تیناسنا ؛ ِیهار  هس  هب 

ییاسر ییاویـش و  اب  ار  یلع  ای  دمحم و  ای  ِدایرف  ات  دنا  هدروخ  هرگ  داحتا ، يرادـیب و  قشع و  اب  تعیب  يارب  هک  ییاه  تسد  کنیا  و 
 ! ...دنهدرس نامسآ  شوگ  رد  رت ، مامت  هچره 

يویدخ الهش  / درک لماک  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  نید  دنوادخ ،

...دوب مالسلا  هیلع  یلع  ندش ، لماک  ات  شا  هلصاف  تشاد و  مک  يزیچ  نید ،

کشا ریدغ ، ناج  مک  هکرب  دیـسر ، مه  هب  تفرگ و  جوا  نامـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناتـسد  یتقو 
.درک يراج  قوش 

« ...دوخ نابز  تسد و  دوخ و  ياه  ناج  دوخ و  ياه  لد  اب  مینک  یم  تعیب  : » دینش یم  ار  اه  همهمه  همه  ریدغ ،

قمر یب  هتـسخ و  ياـه  لد  تفکـش و  لـگ  يور  زا  لـگ  .تفرگ  ندـیزو  مالـسلا  هیلع  یلع  ياوه  رد  اـه  ناتـسلخن  دـنلب  ناوـسیگ 
.دش ینامداش  زا  راشرس  راگزور ،

تیالو

.دندیشک الاب  ار  ناشدوخ  اهورس ، .دیشک  دق  وا  ياپ  مه  نامسآ ، .درب  الاب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يوزاب 

: درک یم  همزمز  نامسآ  شوگ  رد  میسن ،

« ...تسوا ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  میوا ، ياوشیپ  نم  سک  ره  »

.تیالو دهع  دوب ؛ هداتسرف  یگرزب  دهع  اب  ار  وا  ادخ  .درک  نیگآرطع  ار  نیمز  شمایپ ، شوخ  يوب  .دمآ  دورف  لیئربج 

...دنام یمن  تجح  یب  نیمز  هاگ  چیه 
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مق مدرم  نینوخ  مایق 

هراشا

هبنش هس 

يد 1385  19

هجح 1427 يذ   19

Jan.2007.9

يدمحم سابع  / دندیراب مق  كاخ  رب  اهربا 

ات دنا  هدمآ  اهربا  .دنرابب  اهراشبآ  یمامت  يادنلب  هب  ات  دنا  هتفرگ  نایرج  اهربا ، .اهدور  یمامت  زا  رت  قاتـشم  دنا ؛ هتفرگ  نایرج  اهربا ،
، كاخ دنتفا ، یم  هار  هک  اهربا  .ار  یتلادع  یب  رسارس  ياهزور  دنرابب  ات  دنا  هدمآ  .ار  توکس  رمع  کی  ار ، ناقفخ  رمع  کی  دنرابب 

ياه هچنغ  ار  نیا  تسا ؛ هنشت  مق  يریوک  كاخ  .دسانش  یم  بوخ  ار  یمـسوم  ياه  ناراب  رطع  هنـشت ، كاخ  .دریگ  یم  قشع  يوب 
.دنناد یم  بوخ  دییور ، دنهاوخ  اه  نابایخ  شرف  گنس  رب  رگید  تعاس  دنچ  ات  هک  یخرس 

لگ زا  رپ  ياه  هچغاب 

.درک دنهاوخ  فراعت  لگ  هلولگ  هب  اه  هنیـس  .داد  دنهاوخ  لگ  اه  نهریپ  يور  اهدایرف  زورما ، .دنا  هدـیود  مق  ياه  نابایخ  ات  اهدور 
! دـش دـنهاوخ  لگ  زا  رپ  ياه  هچغاب  هک  اه  نهریپ  هچ  رگید ، تعاس  دـنچ  .تسا  هدـنامن  رتشیب  لـگ  هلولگ  دـنچ  راـهب ، اـت  زییاـپ  زا 

.دش دهاوخ  تبث  اهرتوبک  نوخ  اب  يد ، هک 19  ار  ییاه  هیناث  دننک  یم  يرامش  هظحل  اه  تعاس 

ندش هدنرپ  ات  مدق  دنچ 

رد اه ، سای  اه و  بیـس  يوب  .دنروایب  تاغوس  ار  يدازآ  ات  دنتفر  یم  هک  ار  ییاه  مدق  يادـص  دـنا  هدرکن  شومارف  زونه  اه  نابایخ 
، يد زا 19  نتـشون  يارب  تاملک ، همه  .تسا  رت  لالز  اه  کشا  همه  زا  تیعمج ، ياهدایرف  يادـص  .تسا  هدـش  روانـش  اـه  ناـبایخ 

ندش هدنرپ  ات  مدق  دنچ  هک  دناد  یم  بوخ  تیعمج  .اه  هراتـس  باتهم و  زا  یتح  دـنرتابیز ؛ اه  هناورپ  زا  اه  مدآ  .دـنوش  یم  نابرهم 
.اه نابایخ  ندش  رعش  ات  تسا  هدنامن  رتشیب  مدق  دنچ  .هملک  اه  هدنرپ  دنوش و  یم  هدنرپ  اه  مدآ  .دنرادن  رتشیب 
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يد رطع 19 

ات دیراب  دنهاوخ  رمع  کی  زورما ، زا  اهربا  .دـش  دـنهاوخ  ربا  اه  نابایخ  .دـنوش  یم  کیدزن  ندـش  دور  هب  مدـق ، هب  مدـق  اه ، نابایخ 
.دنکن شومارف  ار  هام  اهرابغ ، تشپ  يا  هنیآ  چیه  رگید 

.ار یباتفآ  ياهزور  معط  دنکن  شومارف  رمع  کی  اه ، هرجنپ  ات  دیراب  دنهاوخ  اهربا 

اهدور ماــمت  رد  ار  يد  رطع 19  يدازآ  دـنخبل  دوش و  رادـیب  اهنآ  هناش  رب  حبـص  ره  باتفآ ، ات  داتـسیا  دـنهاوخ  رمع  کـی  اـه  هوک 
.دنک ریزارس 

.تسا هدش  رپ  اه  جنران  راهب  رطع  زا  ریوک  مامت 

یتاجنروپ یفطصم  / تسین هتخاس  يراک  ازسان  ياه  هدبعش  زا 

يارای سک  چـیه  دزیخرب ، اـه  بآ  ِمشخ  یتقو  دـننک و  دنلبرـس  اـه  جوم  یتقو  دوش ، یناـفوت  یتقو  اـیرد  هک  تسناد  یم  هچ  یـسک 
؟ درادن نداتسیا 

.دوب هدز  ناشکشخ  يرادیب ، ياهرادیپس  ِطوقس  راظتنا  رد  ناشیرپ ، ياهوربا  نینوخ و  ياه  مشچ  اب  دادبتسا ، ياه  همّسجم 

.دناریم نیگمهس ، یلیس  هب  ار  رخسمت  نیهوت و  رد  رو  هلعش  ياهرطس  درک و  ار  شدوخ  راک  مق ، راید  ِرادیب  تریغ  ساسحا و 

.دیشکَرب دیشروخ  هناتسآ  هب  ازهتسا  تراسج و  ياه  هنابز  هک  دز  یم  یهایس  ّتلم  نت  رب  ماما  دنزرف  تداهش  رد  ازع  تخر  زونه 

.تسین هتخاس  يراک  ازسان  ِهاتوک  ياه  هدبعش  زا  رگید  دش ، لطاب  تسایس  نید و  ییادج  رحس  یتقو  كاب ! هچ  اما 

ناوج ياه  جوم  تضهن 

، هتشارفا عمش  نآ  درگ  اوتف ، تناید و  ِنیتسار  ياه  هناورپ  دیشک و  تخر  دیون ، حتف و  ياه  قفا  يوس  هب  راب  رگید  تلم ، يراج  دور 
َرب ار  نامدرم  ياه  لد  هک  تسا  تیونعم  هام  نیا  تسا و  رتارف  هاش  هدارا  زا  ایرد ، ّدم  رزج و  هک  تسناد  یم  هچ  یسک  .دنتـسب  هریاد 
ات يد ، درک و 19  زیخاتـسر  ادـخ  تمـس  زا  الاب ، زا  یتراشا  هب  ریپ ، ناوج و  ياه  جوم  تضهن  .دـناوخ  یم  نوکـس  هب  اـی  دـشک  یم 

.دیسر تبث  هب  ناریا ، مدرم  هدنز  ینید و  نادجو  ناشخرد  ناشن  خیرات ، هشیمه 
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ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

يد 1385  20

هجح 1427 يذ   20

Jan.2007.9

یناما مثیم  / ...وت مان 

هناد هناد  ار  تلم  هنازخ  هک  تسا  يرامعتـسا  هدرپ  تشپ  ياه  هسیـسد  رگاشفا  وت ، مان  .دـشخرد  یم  ناریا  يارـس  نحـص و  رب  وت  مان 
.دوب هدرک  یلاخ 

رد ار  ندـمت  ياه  هیامرـس  هک  یناشورف  نطو  ناج  هب  دـشاب  يدـیدهت  ات  یکیرات ، رد  دـشاب  يدیـشروخ  ات  دیـشخرد  وت  ياه  مشچ 
.دندیدزد یم  دندوب و  هتخیر  تنایخ  ياه  هسیک 

.هوک هنماد  ياهراز  هسام  رد  اه ، ناتس  هروش  رد  ریوک ، رد  تسا  زگ » ياه  هچتخرد   » تیاکح وت ، تیاکح 

.دوش نیریش  ناشیامرخ  ات  دنرخ  یم  ناج  هب  ار  امرگ  جنر  ردق  نآ  مواقم ؛ دنروبص و  هک  تساه  لخن  تیاکح  وت ، تیاکح 

نونفلاراد رامعم 

وت .دـش  هدیـشک  وت  تمه  هب  لُخب ، ياه  نخان  عمط و  ياه  نادـند  .دنکـشب  ار  ینادان  روآ  مرـش  توکـس  اـت  دـیزو ، وت  ياـه  سفن 
مدق هنادرم  کشخ ، يارحص  رد  يدش  تانق  يدییور ، بادرم  رد  هنارفولین  يدیُرب ، ار  نیمزرـس  نیا  رد  انعم  ثاریم  ناقراس  تشگنا 

ات غورد  هچره  زا  نتـشذگ  لیلد : نیا  هب  اهنت  دادبتـسا ، کیرات  گنت و  ياه  نالاد  رد  تسد ، هب  غارچ  هایـس ؛ ياه  هچوک  رد  يداهن 
! تقیقح هب  ندیسر 
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.دیفس وید  اب  دنکفا  هجنپ  رد  هجنپ  هک  يدوبن  متسر »  » زا مک 

.يدناشن شیوخ  ياج  رب  ار  موب  زرم و  نیا  یگناخ  نانمشد  وت 

«. نونفلاراد  » رامعم يدش  ات  يدوب  رظن  نشور  رامعتسا ؛» اب  هزرابم  نامرهق   » يدش ات  يدوب  تمه  دنلب 

.دیشخرد دهاوخ  ام  يایفارغج  خیرات و  راختفا  ياه  هلق  رب  وت  مان  .تفر  ناریا  يالتعا  رس  رب  وت  ناج 

یتاجنروپ یفطصم  / ندمت ناوراک  گنهاشیپ 

.دوب هدش  يراج  وت  ياه  گر  رد  تقایل  ثاریم  شالترپ ، ردپ  زا 

.دییور تنیمز  رب  هتسهآ  هتسهآ  یگدازآ ، ياه  هناوج 

ِگنهاشیپ هک  ار  وت  ياه  هناش  دـندرک  هقردـب  هدازهاش ، ریما و  اقآ و  دـش و  نتورف  وت  ياه  ماگ  ِشیپ  هک  تفرـشیپ  ياه  هلپ  کنآ  و 
.يدش یم  ندمت  ناوراک 

.تسا هدنام  زیربل  تلم  تعیرش و  نانمشد  اب  تزیتس  ِدای  زا  دوب ، هدز  ولهپ  اه  تشد  تعسو  هب  هک  وت  هدارا  راب  گرب و  رپ  رتفد 

.دش هتشارفا  اه  نیمزرس  نیرترود  ياه  ماب  رب  وت ، تماق  مایق  اب  ناریا ، کُلم  گنرشوخ  شفرد 

وا دای  هب  یعمش 

.يریبکریما یبئان و  یکباتا ، دوب : وت  قاتشم  اه  بقل  یتخیرگ و  یم  باقلا  زا 

.تسا هدنام  نیرت  یندناوخ  هک  تسوت  نوچ  یحلصم  ِگرتس  همانراک  زا  .تسا  یلاخ  نامدرم  رابخا  زا  رگید  هیقافتا  عیاقو 

.يدرک یم  ریرحت  ار  لدع  يدازآ و  دادیب ، یناشیرپ و  ياه  نافوت  هب  انتعا  یب  وت 

یگنادواج رب  يدز  رهُم  يدرک و  شک  شیپ  تلم  نادنزرف  هدـنیآ  هب  ار  نونفلاراد  یکدوک ، تقو  هب  تیالاو  بدا  قوذ و  ناربج  هب 
.يداهن داینب  هک  يدنلب  يانب 

: یتفر یتشون و  راگدای  هب  هبامرگ  نآ  ياه  یشاک  رب  هک  یگنرلگ  طخ  تسا ، نم  ياه  مشچ  رد  زونه 

« يدازآ لالقتسا و  داب  هدنز  يدنلبرس ، هافر و  داب  هدنز  »
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عمـش کی  یناریا ، ره  ناج  رد  اما  تسا ؛ هدش  شوماخ  رادتقا ، قشع و  ریما  گرزب  ناخ ، یقت  ازریم  نیرفآرهم  ریذپلد و  عمـش  الاح 
.دنک یم  ینشور  وا  مان  هب  یبآ ، خرس و  ياه  هلعش  اب  کچوک 

يریما نیسح  / نونفلاراد

نوخ زا  مزاسب  ینونفلاراد  ما  هدرک  تین  .منک  لسغ  رامـش ، یب  ياه  هزین  هنـشد و  عیت و  اب  مهاوخ  یم  دیزیرب ؛ مرـس  رب  ار  اهریـشمش 
.دننک سیردت  یگدازآ  تایبدا  دنزومایب و  تمه  یگنادرم و  نف  نآ ، رد  هک 

.دننک نامرد  ار  نتسناوتن  يرامیب  هک  منک  تیبرت  ینابیبط  منک و  ریاد  ار  نایتشهب  نابز  سیردت  یسرک  مهاوخ  یم 

هب ات  دبای ، نایرج  نآ  رد  ادخ  ات  دینک  زاب  ار  مناشوج  نوخ  هتسب  هار  .منک  داهج  لسغ  مهاوخ  یم  دیزیرب ؛ مرس  رب  ار  ناتیاهریـشمش 
.متسکشن ناج  ياپ  ات  متسب ، هک  ار  يدهع  میوگب  وا 

دنوش ریبکریما  ناکدوک ، همه  مهاوخ  یم 

عمط سرت و  تیفارشا  زا  ار  ندوب  بقل  تسا  یتدم  .ما  هتـشاد  هگن  مقاتا  رد  تشپ  ار  يراوخ  توخن و  يروتارپما  ریفـس  تسا  یتدم 
! ما هتفرگ 

.دشاب یناماس  ار  ما  هتسخ  لد  دیاش  هک  ما  هتخود  دوخ  نیمزرس  ناکدوک  هاگن  هب  لد  تس  یتدم 

.ما هدش  قشاع  تسا  یتدم 

.مریگب گرم  زا  ار  هناهاش  باقلا  مهاوخ  یم 

لد نم  .دنیازب  ریبکریما  ناردام ، همه  دنارورپب و  ورـس  كاخ ، نیا  همه  مهاوخ  یم  .مهدن  هار  مقاتا  هب  دبا  ات  ار  يدیماان  مهاوخ  یم 
دوخ هک  منک  لسغ  ریبکریما  نوخ  هب  دیراذگب  .دزرل  یمن  دبا  ات  متریغ  هناش  دـنیور و  یم  مکاخ  زا  هک  ییاه  هلال  هب  ما  هدرک  شوخ 

.مروخ یم  هطبغ  دوخ  تمه  هب  مزوس و  یم  دوخ  تبرغ  يارب  مراد 
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داژن لیلخ  هدیعس  / نونفلاراد سرد  ياپ 

دنتفیب ساره  هب  ناشافخ  ات  دوب  یفاک  نیمه  دوب و  ادـیپ  تا  یناشیپ  زا  یگرزب  راثآ  یتشاذـگ ، یم  هک  تموکح  رقم  هب  اپ  ریبکریما !
وت دای  نونفلاراد  رد  هک  ره  .دـننارورپب  ار  وت  یناریو  رکف  رـس  رد  اهنآ  یتشاد ، ار  ناریا  تزع  يوزرآ  هنیـس  رد  وت  هک  روط  ناـمه  و 

نودـب دازآ  داـبآ و  یناریا  دـهاوخ ؛ یم  وت  مشچ  هچیرد  زا  ار  ناریا  يدنلبرـس  دوـش و  یم  قـشع  ياـیرد  شا  هنیـس  دـناوخب ، سرد 
! یبنجا يرادمدرس 

* * *

تسا یقاب  اهدای  رد 

مدرم مشخ  غـیت  یمخز  دوـب ، هدـش  تاـبثا  هدـید  متـس  مدرم  هتخوـس  هنیـس  رب  هک  ترادـص  هدرپ  سپ  رد  هن  شا  یگرزب  هـک  يریما 
.دنتخوس یم  وا  یگرزب  ترسح  رد  اه  لاس  هک  دش  یکچوک 

.دوش یم  زاوآ  دنلب  ياوآ  هب  هک  تساه  لاس  وا  يرظندنلب  اما  دندرک ، شوماخ  ار  شیادص  دنچ  ره 

.تساوخ یم  شدنلبرس  هراومه  درک و  تمه  شا  ینادابآ  يارب  هک  ار  يدرم  تسا  هدربن  دای  زا  زونه  ناریا ،
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هللا همحر  رامت  مثیم  تداهش 

هراشا

هعمج

يد  22

هجح 1427 يذ   22

Jan.2007.12

عراز هبوبحم  / تخرد نامه  ياپ 

.تسا ریقح  کچوک و  وا ، دنلب  مزع  لباقم  باتفآ ، عاعش  ریز  شا  يدنمونت  همه  اب  تخرد ،

.دننیشنب رواب  هب  ار  درم  کی  يدنلبرس  تمظع و  ات  دنا  هدرک  مخ  رس  اه ، هخاش 

.تسا هدرک  ذوفن  تخرد  ياه  هنزور  رد  هک  ار  دیشروخ  دنک  یم  اشامت  درم ، تسا و  نازیوآ  تخرد  رب  راد ، هقلح 

شوگ هب  هقلح  مالغ  دبا ، يارب  دـمآ و  نوریب  يدـسا  ینب  نز  ِیمالغ  زا  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا  دـچیپ -  یم  شـشوگ  رد  ادـص 
! دشمالسلا هیلع  یلع 

! تفگ کیربت  ار  شندروآ  مالسا  درک و  مالس  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 

یثکم اب  دز و  لز  وا  رظتنم  ياه  مشچ  هب  داتـسیا و  نآ  ياپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  تخرد  نیمه  راگنا  دوب و  زورید  نیمه  راگنا 
زور .دنزیوآ  یم  راد  هب  دننک و  یم  ریگتسد  نم  زا  دعب  ار  وت  مثیم ! : ) دومرف دنلب 

( .دش دهاوخ  نیگنر  نوخ  هب  تنساحم  دوش و  یم  يراج  نوخ  تا  ینیب  ناهد و  زا  موس 

!( مالسلا هیلع  یلع  ای  تیادف  هب  مناج  : ) دنک یم  همزمز  ینامیا  هچ  اب  هک  دونشب  ات  درک  ذوفن  مثیم  هاگن  قمع  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

( ...دوب یهاوخ  نم  اب  ترخآ  رد  وت  مثیم ! : ) دومرف ار  شمالک  همادا  هاگ  نآ  و 

هک یتخرد  دوش ؛ کیدزن  تخرد  هب  نئمطم  مارآ و  نینچ  راّمت  مثیم  ات  تسا  یفاک  هدعو  نیمه  و 
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هدرک هبرجت  اهراب  اهراب و  ار  وا  تولخ  هک  یتخرد  دوب ، هتـسیرگ  هدـناوخ و  زامن  نآ  ياپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  هدـعو  دای  هب  اـه  لاـس 
.تسا هداتسیا  تخرد  نآ  ریز  تسرد  مثیم  الاح  .دوب و 

هشیمه ات  تساسر  مثیم  يادص 

.تسا هدنامن  البرک  هب  هّللادبعابا  دورو  ات  يزیچ  تسا و  يرجه  لاس 60 

شدوجو تسا و  هدوب  نایوج  تحلـصم  لد  دـیدهت  هشیمه  مثیم ، مالـسا  يرآ ! .تسا  هتفرگ  مشخ  راّمت  مثیم  رب  داـیز ، نب  هّللادـیبع 
.تسا هدرک  رداص  ار  مثیم  مادعا  روتسد  هّللادیبع ، .نامز  توغاط  هار  رس  رب  یعنام 

هک تسا  مثیم  دوپ  رات و  نیا  .دنک  یم  ساسحا  ندرگ  رود  ار  راد  بانط  ادخ ، يرای  درم  مالـسلا ، هیلع  یلع  سفن  مه  درم  کنیا ، و 
.دهد یم  تداهش  مالسلا  هیلع  یلع  تیناقح  هب  نامسآ ، لباقم  رد 

هچنآ .یلاـعت  تسا و  قشع  دـبای ، یم  تمظع  هچنآ  دوش و  یم  کـچوک  مثیم  هدرتسگ  حور  لـباقم  شنیرفآ ، سفن ، ياـهانگنت  رد 
.تفرگ دهاوخ  نایرج  نامز  گر  رد  هک  تسوا  هتفخورف  دایرف  دوش ، یم  نادواج 

یم ار  راّمت  مثیم  ینامـسآ  يادص  رگم  اّما  دنز ، یم  ماگل  شرهطم ، ناهد  رب  هّللادیبع ، نامز ، هنحـص  نیرت  هنادرمناوجان  رد  دنچ  ره 
!؟ شوماخ يراصح  رد  درک و  دودحم  يا  هرجنح  رد  ناوت 

ات شحور  .تشگ  رّرقم  وا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  شیالوم  روضح  رد  انعم ، ملاـع  رد  ییاـهر  دـش و  اـهر  مثیم  ناـج  یب  رکیپ  زا  حور 
! زبس شدای  داب و  يراج  عیشت  سفن  رد  تیدبا ،

يدابآدوواد هموصعم  / تلادع روای 

ناروای نانیا ، .دـنهاوخ  یم  هتـسب  هراومه  ار  یگدازآ  ياه  هنزور  دـنروآ و  یمن  بات  ار  تلادـع  باتفآ  هرجنپ ، یب  روک و  ياه  لد 
یم هشیر  ملظ ، هک  تسا  هنوگنیا  .دنکن  ریخـست  ار  نیمز  ناگدیدجنر  یهاگآ ، دایرف  ات  دننک  یم  وزرآ  یتسین  راصح  رد  ار  تلادع 

.دنوش هدرپس  یشومارف  هب  دادبتسا ، ناقفخ و  رد  شیدنا  دازآ  ياه  هچوک  ات  دناود 

متس ياه  لخن  رب  هتخیوآ 

ملظ ياـه  لـخن  رب  تناـجیب  دـندرواین و  باـت  ار  تا  هناقـشاع  تدارا  هارمگ ، ياـه  لد  ملاـع ! هاوختلادـع  نیتسخن  نیتسار  وریپ  يا 
یهوک هاگرد  رب  يداتسیا  .دیباتنرب  ار  متس  رابغ  وت ، حور  .دنتخیوآ 
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زاوشیپ هب  نینچ ، نیا  سک  چـیه  .یتـخیوآ  هساـمح  ناـتخرد  رب  ار  تا  يراداـفو  دـیپس  نهاریپ  دوـب و  ساـکعنا  رد  ار  تداـقتعا  هک 
.یتفر وت  هک  دوب  هتفرن  باتهم 

مثیم بیجن  هاگن 

هبطغ تا  يراج  دنلب و  هاگن  هب  منامشچ  .تا  هنابـش  زبس  ياه  همزمز  هب  مراپـس  یم  شوگ  ار و  تا  یناشیپ  خیرات  دودح  میرگ ، یم 
.دراد دوخ  رد  ار  ایرد  تبیه  هک  ریزارس  يراشبآ  نوچ  بیجن ، یهاگن  دناوخ ، یم  وسوس  هب  ار  اه  هراتس  هک  یهاگن  دروخ ؛ یم 

.متسیا یم  نیسحت  هب  ار  تا  نئمطم  ياه  هناش  دادیب و  يوهایه  رد  ار  تا  هنابیرغ  چوک  منک  یم  هیوم 

گرزب تسا  یغاد  تمغ ،

نامیا تفاکش و  یم  ار  یهابت  داسف و  دولآ  هم  ياه  تشد  هتخآ ، يریشمش  نوچ  هک  دنـشیدنا  یم  یناتـسد  هب  نیمز ، ناشورف  امرخ 
یب موش  ياهدـغج  هک  ییاه  ماگ  اب  دیـشاپ ؛ یم  ناربخ  یب  ياـه  لد  هدروخ  كرت  كاـخ  رد  ینامـسآ ، يرذـب  نوچ  ار  شا  يولع 
یم يرگاینخ  نمؤم ، ناربونص  نیرتدنلب  رب  زونه  تا ، هشیدنا  لابکبس  هدنرپ  دنارات  یم  اه  هبارخ  نیرت  شوماخ  تمـس  هب  ار  یتلادع 

.دنک

گرزب ياه  لد  هدنزاس  وت  تسد  يا  »

گرزب ياه  لد  هدنزاون  قشع ! يا 

تمغ فیرشت  هک  ار  وت  مرظتنم  نم 

(1)« گرزب ياه  لد  هدنزارب  تسا  یغاد 

یتاجنروپ یفطصم  / نادزار شورف  امرخ 

هناـخدور کـی  رتسب  نوچ  ار  وت  مالـسلا ، هیلع  یلع  رـس ، بحاـص  نآ  هک  یتقو  دـش ، هدوشگ  تیور  هب  یمولع  ياـه  شناد  هزاورد 
.تسا هدرک  ندش  ایرد  لیم  هک  تفای 

ياهدهـش تفایـض  هب  يدرب  یم  ار  نامدرم  الوم ، اب  یـسفن  مه  رثا  زا  دوب ، وت  طاسب  رد  هک  ینیریـش  نآ  زج  اـما  یتخورف ؛ یم  اـمرخ 
.تا ینامسآ 
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هیلع یلع  شردارب  اب  دوب  هتفگ  نخـس  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  لوسر  هک  اهرترود  نامه  زا  .يدوبن  هتـشگمگ  تقو  چیه  وت 
.دیشک یم  راظتنا  ار  وت  زار ، تمکح و  بان  ياه  هعرج  يدوب و  هدش  تقیقح  يوک  رئاز  شیپاشیپ ، مالسلا ،

ياهارحـص هب  وا  مدق  مه  هک  اه  بش  نامه  دـش ؛ یمن  انـشآ  وت  اب  یلع ، ادـخ و  هنابـش  ياه  تولخ  يدوب ، مک  رگا  هک  يدوبن ؛ مک 
.يدش یم  راپسهر  عوشخ  نافرع و 

دیدوب مه  يارب  لخن ، وت و 

نخـس وا  اب  يدرک و  یم  شهاگن  تعاس  يدرازگ ، یم  زامن  شرانک  رد  هک  ردـقم  لخن  نامه  دریگ ؛ یم  ناج  نم  رد  لخن  هرطاخ 
هدیرفآ مادک  انـشآ ، لخن  نامه  زج  يرآ ! يا » هدییور  نم  يارب  وت  دنا و  هدـیرفآ  وت  يارب  ارم  لخن ! يا  داب  تکرابم  : » یتفگ یم  اه 

!؟ دروایب بات  شیوخ  رب  ار  زار  ایرد  کی  رون ، هکت  کی  نت  مادنا و  هک  دوب  نآ  ناوت  ار  رگید  ي 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  مالک  رگ  تیاور  زونه  یناوخ و  یم  يدـناوخ و  یم  ار  تقیقح  ناگنـشت  هک  مییوت  حیرـض  رئاز  نونکا  ام  و 
.تریذپ لد  نخس  ابیز و  نابز  نامه  اب  یتسهمالسلا ؛ هیلع  ریما  هلآ و 

ترجه

.تسا هدش  زاغآ  وت  نارجه  خرس  لصف  نونکا 

! داب تیاراوگ  الوم  ياه  تسد  زا  رثوک ، شون  شوخ  ياه  هداب 

ییاضر هدیمح  / دنونش یمن  ار  تیادص  اهراد 

یب .دنونش  یمن  ار  تیادص  اهراد  .تسین  یهار  كاخ  رد  ار  وت  .تسا  هتسکش  اه  هچیرد  مامت  هتسب ، اهرد  مامت  .يا  هداتـسیا  مکحم 
تقیقح یهار  دـنوادخ ، تمحر  لالز  ناراس  همـشچ  نتفای  دـیما  هب  ار  اه  هیداب  اه و  گنـسرف  .يرگن  یم  تسدارف  نامـسآ  هب  هفقو 

.يا هتساخرب  دنوادخ  اب  تاجانم  هب  هتخوس ، ياه  لخن  نحل  اب  .يا  هدشن 

ادـج تقیقح  زا  ار  وت  گرم  يوش - ، یم  ایربک  یهار  تیالوم  ياـه  سفن  يوب  اـب  یتقو  .تسا  هدرک  باـت  یب  تخـس  ار  وت  زاورپ ،
-. درک دهاوخن 
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قشع هفقو  یب  ناراب  ریز 

رتچ تیالوم و  تبحم  زج  تسین  یهانپ  ناج  ار  وت  هک  ییاج  دـنخبل ؛ کشا و  نایم  ییاـج  يا ؛ هداتـسیا  قوش  هودـنا و  ناـیم  ییاـج 
هیال تشپ  ات  دنا  هدـمآ  کئالم  هک  ییاج  .تسوت  ياه  مشچ  هچیرد  رگ  شزاون  کئالم ، ياه  لاب  هک  ییاج  تراگدرورپ ، هدوشگ 

ار وت  قشع ، هفقو  یب  ناراب  هک  يا  هداتسیا  ییاج  .دنتفیب  دوجس  هب  تسا ، هتخادنا  نیچ  تا  یناشیپ  رب  نینچ  هک  يدرد  نیگنـس  ياه 
ار تنـشور  ياوه  هک  ییاج  هدرک ، ایهم  راد  ياه  هبوچ  وت ، يارب  تیامرخ  ياه  هناد  هزادـنا  هب  رهـش ، هک  ییاـج  تسا ، هدرک  سیخ 

.دشک یمن  سفن  سک  چیه 

تسا هدمآ  تزاوشیپ  هب  تداهش 

رهـش هرکیپ  رد  هنیک ، یـساپسان و  نیکرچ  مخز  .قوش  زا  هکلب  درد ، زا  هن  اما  ساره ، زا  هن  اما  تسا ؛ هتفرگ  ناراب  تیاه  کلپ  تشپ 
.تسا هدرک  زاب  ناهد 

.دنزیر یم  کشا  کئالم  ار  تا  ییاهنت  نینط  اما  يرادن ، دایرف  يارب  یهاچ  تیالوم  نوچ  رگا  هک  ار  وت  دنسانش ؛ یمن  ار  وت 

.تداهش هوکشرپ  رود  ياه  قفش  ات  يریسم  .تسا  هدمآ  تروبع  قاتشم  ياه  ماگ  زاوشیپ  هب  تداهش 

نامسآ ات  راد  زا 

.دسر یمن  تتماق  يدنلب  هب  رهش  يا و  هداتسیا 

تـسد رد  قـشع  زا  یغارچ  اـب  .يروآ  یمن  وربا  هب  مخ  تشونرـس ، رب  هدز  هیکت  .يا  هداتـسیا  یهلا  شیاـمزآ  ربتـس  هقاـس  يور  هبور 
ار تا  هناقاتشم  ياوجن  ات  تسا  هدش  یلخن  تیارب  امرخ  هناد  ره  .يا  هداتسیا 

هدـنکارپ راهب  رطع  تیاه ، هتفای  مامت  رد  تیالوم  رادـید  قوش  .يراشرـس  تداهـش  رطع  زا  .يزیوایب  ناـشیاه  هخاـش  رب  زاورپ ، يارب 
.تسین يدایز  هار  نامسآ ، ات  راد  زا  .تسا 

! كرابم تا  هزات  نطو 

یساره ار  وت  .تسا  هدرک  رت  نازادگ  قشع ، بیهل  ار  تا  هتخوس  ناج  .تسا  ریگارف  بش  .تسین  يراک  رهش  نیا  اب  ار  هبیرغ  باتفآ 
يرامش یب  ناهاگرحس  .تسین  مهو  زا  يا  هیاس  .تسین  گرم  زا 
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هب هلپ  نیرخآ  راد ، .دنا  هدـمآ  تزاوشیپ  هب  کئالم  .تسوت  زور  زورما  يدـیراب و  ورف  شیوخ  نامیا  هداجـس  رب  هدرـشف ، يربا  نوچ 
.ایربک يوس  هب  هلپ  نیرخآ  تسا ، نایتوکلم  يوس 

.ار تیالوم  تبحم  مکحم  ياه  هرادـج  يوس  نآ  یـشک  یم  راظتنا  .دـنز  یم  جوم  روبع  يارب  تناج  ياـیرد  شیپ ، زا  رت  ناـشورخ 
.كرابم تا  هزات  نطو 

يدمحم سابع  / رفسمه ياه  لخن 

.درک دنهاوخ  تا  هکت  هکت  هک  یتسناد  یم 

.درک دنهاوخ  تا  هکت  هکت  يزور  هک  دنتـسناد  یم  تیاهدنخبل  زا  اهداب  همه  .يدرک  یم  همزمز  ناتخرد  شوگ  رد  مارآ  هظحل ، ره 
ود نآ  یتح  درب ؛ دـنهاوخ  کشر  وت  هب  اه  لخن  همه  هک  یناد  یم  بوخ  .دنـسانشب  ار  وت  رتهب  اه  هنیآ  اـت  دـندیراب  رمع  کـی  اـهربا 

! يدـناوخ یم  زاوآ  ناشیارب  يداد و  یم  بآ  ار  اه  لخن  هناقاتـشم  هچ  .دـننک  تا  هکت  هکت  ات  دـنتخیوآ  ناـشنایم  رد  ار  وت  هک  یلخن 
.دناوت نارفسمه  نیرخآ  اه  لخن  نیا  هک  یتسناد  یم 

مالسلا هیلع  یلع  مان  رطع 

تسا رهـش  قیفر  اهنت  بش ، .دبات  یم  باتفآ  زا  رت  مرگ  رت و  نشور  وت ، ياه  مشچ  هک  يا  هنامز  رد  مه  نآ  تسا ؛ هدش  ریگارف  بش 
.ینک زاوآ  ار  تلادـع  یناوت  یم  هک  یتسه  يا  هدـنرپ  اهنت  وت  تسا ، هدـش  ایمیک  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هک  ییاـهزور  رد  .وت  زا  دـعب 

هیلع یلع  تیالوم  مان  هک  یماگنه  دنک ؛ یمن  زاب  ناهد  وت  زا  رتوبشوخ  یلگ  چیه  .دنسر  یمن  زین  وت  يوم  رات  کی  ياپ  هب  ناتخرد ،
.يرب یم  ار  مالسلا 

تسا ناگدنرپ  زاوآ  تمان ،

؟ يونـش یم  دـنیوگ ؛ یم  رکذ  تمان  اب  زور  ره  اهنت ، لخن  ود  .اـهداب  همه  ار  تماـن  هناـنچ  دـنناد ؛ یم  اهوتـسرپ  همه  ار  وت  هناـخ  هار 
زاوآ ار  تمان  اه ، هدـنرپ  همه  مراد  متح  ...مثیم .  مثیم ، مثیم ، ار ؛ تمان  دـننک  یم  رارکت  هناقـشاع  هچ  .دـچیپ  یم  داـب  رد  ناشیادـص 

نیمز رب  هک  تنوخ  هرطق  ره  زا  .درک  دنهاوخ 
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نابز ياج  هب  دییور و  دـهاوخ  لاب  ود  تا ، هدـیرب  تسد  ود  ياج  هب  .درک  دـهاوخ  عولط  خرـس  لگ  يا  هچغاب  ادرف  تخیر  دـهاوخ 
.درک دهاوخ  زاوآ  تیولگ  رد  هدنرپ  نیرتزاوآ  شوخ  تا ، هدیرب 

دایرف هدنرپ  رازه 

مان رانک  رد  ار  تلادع  دنلب ، يادص  اب  هک  دـش  دـنهاوخ  وت  خرـس  نابز  اه ، هکت  نیمه  هک  دـنناد  یمن  اما  دـننک ؛ یم  هکت  هکت  ار  وت 
یلع نینمؤملاریما  تلادع  باتفآ  هک  دش  دـنهاوخ  ییاه  هنیآ  تندـب ، ياه  هکت  .درک  دـنهاوخ  دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
همه تمرح  هک  یمرح  رد  دش  دهاوخ  يرتوبک  تا ، هکت  ره  دننک و  یم  هکت  هکت  ار  وت  .تشاذگ  دنهاوخ  اشامت  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
زیربل مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مان  زاوآ  زا  ار  ناهج  ات  دـش  یهاوخ  دایرف  هدـنرپ  رازه  ادرف ، وت  .دـنراد  یم  یمارگ  ار  اـه  هلـال 

.ینک

يویدخ الهش  / ندیرپ اپ  تسد و  یب 

! مثیم .دـنک  یم  باـضخ  نوخ  گـنر  هب  ار  تنـساحَم  دـناشک و  یم  راد  هب  ار  زبـس  رـس  هک  تسا  یخرـس  ناـبز  وت ، قشع  تیاـکح 
.ندش هنادواج  دنوادخ و  تمحر  راوج  ات  تشهب و  ات  نتفرگ  جوا  ندیرپ ، اپ  تسد و  یب  وت : ینعی  يراگتسر 

.يا هدش  دیفسور  قشع ، رد  وت 

مالسلا هیلع  یلع  تقیقح  يادص 

نوچ دـنامب و  نازیوآ  لخن  هخاش  رب  مثیم ، دـش  یمن  شرواب  دـیآرد ! زارتها  هب  مه  راد  رـس  رب  مثیم ، هک  دـش  یمن  شرواب  دایز ، نبا 
.دزوب ناتسلخن  ياوه  رد  یمچرپ 

ياضف رد  مه  لخن  ياه  هخاش  يور  رب  شورفاـمرخ ، ِمثیم  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تقیقح  يادـص  هک  دـید  یمن  مه  ار  شباوخ  یتح 
.دچیپب خیرات 
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نارجن نایحیسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هلهابم  زور 

هراشا

هبنشکی

يد 1385  24

هجح 1427 يذ   24

Jan.2007.14

يدابآدوواد هموصعم  / ناگراتس هام و 

یهام نوچ  يدمآ ؛ وت  .دـننکفا  ورف  یکیرات  هب  ار  تقیقح  باتفآ  ات  دـندمآ  دـندوب ، هتـسب  نامیپ  اه  بش  نیرت  هدولآ  هم  اب  هک  نانآ 
ياه تسد  تسین و  رگراک  یگریت ، ترفن  ار  هدیپس  هک  دنتـسناد  یمن  نانآ  .دراد  هارمه  هب  ار  اه  هراتـس  زا  یناشکهک  هک  ناشخرد 
نابز یتسار  هب  زج  دـنراد و  هیکت  نامـسآ  یبآ  ياه  هیآ  هب  قح ، نارـشاعم  .دـناوت  یمن  نتخیر  ورف  نازخ ، درز  راـبگر  ار  راـهب  زبس 

.دنیاشگ یمن 

مکحم لیلد  راهچ  اب  هارمه 

لیلد راهچ  زبس ، هناشن  راهچ  اب  يدـمآ ؛ .درک  یم  نشور  ار  تدوپ  رات و  هک  ینانیمطا  اـب  يدـمآ ؛ راـشبآ  نادـنزرف  تسد  رد  تسد 
، اه مشچ  نیرت  هدولآ  باوخ  رد  ار  دیـشروخ  تیناقح  ات  يدـمآ  .دوب  یهایـس  لـهج و  ناـفوت  زادـنارب  هناـخ  ناـشهاگن ، هک  مکحم 

.دروآ دهاوخ  دوخ  اب  ار  شیور  یهاگآ و  هدژم  و  يربخ -  یب  ياهربا  موجه  رد  یتح  دیآ -  یمرب  زور  .یشاب  يدبا  یتراشب 

تفر رانک  ناینارجن  ياه  مشچ  زا  هدرپ 

ام و دییایب ! وگب  یتفای ، یهاگآ  وا  لاوحا  هب  ادخ  یحو  هب  هک  نآ  زا  دعب  یـسیع  هرابرد  دـیآرب ، هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  سپ 
نایوگ و غورد  ات  میزیخرب  هلهابم  هب  دوخ  نانز  نادنزرف و  اب  امش 
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نعل هب  ار  نارفاک 

نانآ .تفر  رانک  ناینارجن  ربخ  یب  ناگدید  زا  دیدرت  ياه  هدرپ  دیچیپ ، اج  همه  رد  هک  تنیقی  رطع   (1) .میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  و 
.اه ناسنا  يراگتسر  هدنهد  تراشب  يا و  هنیئآ  نابرهم  روآ  مایپ  مالسلا ، هیلع  حیسم  نوچ  زین  وت  هک  دنتفایرد 

هداز حیبذ  هرطاف  / هلهابم

.دز یم  جوم  تهاگن  يایرد  رد  خسار  ینامیا  هشیمه ، نوچ 

لیجنا یتح  يدـنایامن و  همه  هب  ار  نآرق  هزجعم  يدروآ ، ناشیارب  عطاق  ناهرب  لیلد و  يدرک ، نشور  ار  تیادـه  ياه  سوناف  ماـمت 
.تفاین ناشیاه  لد  رد  يذوفن  هار  تیاده ، رون  یلو  یتفرگ ؛ هاوگ  تراتفگ  قدص  رب  ار 

ملع و زا  دـعب  هک  ینانآ  هب  ! » مربمایپ هک  داتـسرف  یحو  سپ  دـید ؛ یم  ار  ناـشکاپان  ياـه  تین  دوب و  هاـگآ  ناـشناهن  ریمـض  رب  ادـخ 
« ...تنعل میروآ و  درگ  ار  دوخ  ناکیدزن  نانز و  نادنزرف و  هک  وگب  دننک  یم  زیتس  وت  اب  هدیسر ، وت  هب  هک  یشناد 

...رفن جنپ  امش 

اب ار  وت  دندرک  یم  وزرآ  .دوب  هدـیبوک  مهرد  ار  ناشیاه  بلق  یلاشوپ  شمارآ  دـیدرت ، کش و  ِبیهم  مطالت  .دیـسر  ارف  هلهابم  زور 
.يراذگب مدق  هلهابم  نادیم  هب  ترون  رسارس  نادناخ  اب  هکنیا  ات  دننیبب  تنازابرس  نارای و  زا  یهورگ 

ياه ماگ  يراوتـسا  زا  نامز  بلق  .دوب  هدش  تا  یناحور  كاپ و  نادناخ  تبیه  لامج و  ياشامت  وحم  هک  ییایند  اب  يدـمآ ؛ وت  یلو 
، نامـسآ لها  هناد  رد  تسد  .دـندش  ناشفارطع  مالـسلااهیلع  همطاف  ياشامت  هب  ساـی ، ياـه  لـگ  داـتفا و  شپت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
رب نیمز  .يدوب  هدنابسچ  هنیس  هب  هناقشاع  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تا  هشوگرگج  یتشاد و  تنابرهم  ناتسد  رد  ار  مالسلا ، هیلع  نسح 

تمظع داب ، .دوب  هدمآ  دجو  هب  راقو ، هوکـش و  همه  نآ  ندید  زا  نامـسآ  دیهن و  یم  ماگ  وا  تشپ  رب  هک  تخورف  یم  رخف  نامـسآ 
نیا تیناـقح  هب  نارجن ، و  ...دـش .  ناـتهاگن  یکاـپ  هتفیـش  قیاقـش ، تشد  کـی  درک و  اوجن  دازآ  ورـس  رازه  شوگ  رد  ار  ناـتنامیا 

.درک فارتعا  نادناخ ،
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(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

عراز همجن  /؟ دیسر میهاوخ  نشور  راگزور ، نآ  هب 

؛ درادن وت  مان  هوکش  زج  ینابیاس  نیمز  هک  هظحل  نیا  رد  تسرد 

؛ دبای یمن  وت  عولط  راظتنا  زا  ریغ  يا  هناوتشپ  ناسنا ، هک  هتسخ  سفن  نیمه  رد  تسرد 

وت نارجه  یگنتلد و  يوار  هک  يدایرف  نآ  هن  اما  مینز ؛ یم  داـیرف  دوجو ، هفیحـص  رد  ار  وت  هتـسکش ، ياـه  هژاو  نیمه  اـب  تسرد  و 
.میا هتسخ  دوخ  دامجنا  زا  هک  مییوگب  ات  مینز  یم  تیادص  میناوخ و  یم  ار  وت  راب  نیا  .دشاب 

ياوزنا ياهرات  هک  نیا  زا  تیاکش  میشاب ؛ هدروآ  تا  ینابرهم  هاگرد  هب  ار  شیوخ  تیاکـش  ات  مینز  یم  دایرف  میهد و  یم  ادن  ار  وت 
.دهد یمن  تراظتنا  ییایوپ  كرد  يارب  یلاجم  دنز و  یم  نماد  ار  ام  یتوبکنع  نوکس  نورد ،

! تانئاک تایح  هناهب  يا  شنیرفآ و  حور  يا 

؟ دنکفا یم  هیاس  نیمز  رب  ادخ  هاگن  نیرت  یقرش  هعمج ، مادک 
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؟ دریگ یم  ناج  تروضح  ياه  سای  زا  ام  شوغآ  هعمج ، مادک 

توربج ياشامت  هب  ار  نیمز  لها  ناگدید  يوش و  یّلجتم  ملاع ، هدیرج  رب  هک  يزور  دسر  یم  ینعی  ...هظحل  مادک  هعمج ...؟ مادک 
؟ دیسر میهاوخن  نشور  راگزور  نآ  هب  ام  ای  یهد ، نذا  شیوخ 

میهاوخ شیوخ  كاردا  دوپ  رات و  رد  ار  وت  ریـسفت  تصرف  اـم  دـش و  دـهاوخ  رود  اـم  ناـج  زا  هنیرید  دومج  یکّرحت و  یب  نیا  اـیآ 
؟ دنام دهاوخ  یقاب  نامزاورپ  ریجنز  نیمز ، هدک  تلفغ  ای  تفای ؛

! ضحم باتفآ  يا  باتب ،

اطع ار  دوخ  شطع  ياضف  رد  ایحا  تصرف  ندش و  قشاع  لاجم  ام  هب  وزرآ ! تیاهن  يا  دـیما ! هرتسگ  يا  تتباجن ! ناماد  هب  ام  تسد 
!؟ دراد ار  ندیشخب  نیا  تردق  یگتسیاش و  یسک  ماما ، زج  رگم  نک ؛

!؟ تسا نتسکش  هب  رداق  یجنم ، زج  یسک  هچ  هدینت ، شیوخ  رواب  رود  هب  نیمز  تساه ، نرق  هک  ار  دامجنا  ياه  هلیپ  نیا 

!؟ تسا ندوشگ  هب  رداق  وت ، زج  يدیشروخ  تسد  مادک  ار  یشومارف  هایس  راصح  نیا  هدام و  گنت  سفق  نیا 

! تالاوس مامت  كرتشم  خساپ  يا 

هک ار  ام  نیبب  هنییآ  زا  رت  فافش  رگنب و  ...ار  یهابت  تلفغ و  اه  نرق  ناگتفرگرابغ  نیا  ار ، شیوخ  زا  هتـسخ  ياه  سفن  نیا  بایرد 
ياه ماد  نیا  نیمز ، ياپ  زا  لسگب  ضحم ! باـتفآ  يا  باـتب  .میا  هدروآ  وت  يدیـشروخ  رـضحم  هب  ار  شیوخ  یگدز  خـی  تیاـکش 

.میهاوخ یمن  نیا  زج  يزیچ  یجنم ، زا  ام  ار ؛ یگتفخ  نوکس و 

! تسین وت  زا  رترظتنم  یسک  میناد  یم  هک  نک  ایحا  دوخ  راظتنا  شتآ  هب  ار  ام  نامسآ ! مّسبت  نیرتدوعوم 

يدابآدوواد هموصعم  / ...وت يرود  زا  نیمز  ضغب 

نامـسآ نیا  .میوش  یم  ریخبت  هیناث  هب  هیناث  ار  وت  یب  ياهزور  .تسا  هدرک  ضغب  ار  تا  يرود  شا ، هلاـس  رازه  ياـه  هیوم  رد  نیمز 
.تسا هدرک  قاط  ار  نامتقاط  زیرکی ، ماگنه و  یب  ياه  ناراب  اب  شوپربا ،
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میرارق و یب  ام  یتسین و  وت  .میبوک  یم  هتسب  ياهرد  رب  نایلاس ، توکس  هتـسخ  .تسا  هدرک  بوسر  اه  هرجنح  راوید  رب  نامیاهزاوآ 
.دیآ یمن  دنب  ناراب  نیا 

! نک باتش 

.دناوخ یمن  زاوآ  ناماه  هناخ  هاگرد  هب  يا  هدنرپ  یتح  .نک  هاگن  نامنامشچ  باهتلا  هب  اقآ !

هلوک رد  يزیچ  يربخ  یب  زج  ریـسم ، نیا  ناکدـصاق  تسا  يرید  هک  نک  باتـش  يا ! هدز  همیخ  ناراب  دیـشروخ و  هاگرذـگ  رد  يا 
.تسا جاتحم  تیاه  سفن  هب  تخس  نیمز ، هک  نک  باتش  .تسین  ناشراب 

وت یبآ  هاگن 

یملاظ ياهراوید  هب  دنـسر ! یم  تسب  نب  هب  هدز  بت  دولآ و  هم  هنوگچ  هک  نیبب  ار  اه  هچوک  نک ؛ هاگن  نامخـساپ  یب  ياه  هماـن  هب 
، بارطـضا شتآ  رد  اهرازمدـنگ  .دـنوش  یم  شومارف  ییاهنت  رابغ  رد  هک  ییاـه  هرجنپ  هب  دـنور و  یم  ـالاب  اـباحم ، یب  هک  نک  رکف 

ياه سوماق  رد  هک  تسا  هژاو  کی  اهنت  شمارآ ، .دنوش  یم  رتسکاخ 

شزاوـن هب  ار  شوماـخ  ياـه  هیرگ  نیا  تا ، یبآ  هاـگن  رگا  تشذـگ ؛ دـهاوخ  راـک  زا  راـک  .تسا  هـتفر  باوـخ  هـب  تـشرد ، زیر و 
.دزیخنرب

...ییآ یم  وت 

همان ترایز  اه ، هرجنپ  .دشک  یم  راظتنا  ار  تیادص  نینط  زاجح ، نامـسآ  .ناوخب  يرادیب  هب  ار  درگباوخ  ياه  نابایخ  درگرب و  اقآ !
تفد تزاوشیپ ، هب  اهداب  روهظ و  یناتـسهوک  ربعم  زا  ییآ  یم  وت  .دـنوش  یم  هدوشگ  باـتفآ  تمـس  هب  دادـماب  ره  تمودـق ، ناوخ 

.دننک یم  وهوه  نانز 

.دنک یم  تسار  رمک  لداع ، یقیاقد  رد  ناهج  ییآ و  یم  .ینک  یم  داینب  ار  قشع  يروهمج  هدیپس و  زا  یناتسد  اب  ییآ ؛ یم  وت 

یتاجنروپ یفطصم  / هعمج کی  سکع  باق 

.منک يروبص  هک  دنا  هتفگ  مشوگ  رد  هتسهآ  میسن ، مالک  اب  اه  هراتس  ما ؛ هتفرگ  ار  تغارس  رحس  يوس  هب  نازیرگ  ياه  هراتس  زا 
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.منک یم  توکس  قشم  .میوگب  يزیچ  مناوت  یمن  اما  تسا ؛ هدش  عمج  نم  ياه  بل  تسوپ  ریز  تبرغ ، رعش 

هتفگن ياه  هلمج  باق  رد  تیاکـش  هوکـش و  همه  نیا  و  راگنا ! تسا  رتشیب  تسین ؛ مرگید  ياـه  هعمج  لـثم  رـصع ، نیا  هعمج ، نیا 
.هتسهآ دریم  یم  نم ،

.منک یم  توکس  قشم  .دوش  یم  بورغ  الاح 

.تسین مربخ  ارهز  زیزع  زا  .هلصاف  هصق  تسا و  درد  يرود و  ياه  هرطاخ  رطس ، هب  رطس  قرو ، قرو  نم ، لد  میوقت 

.نم توکس  مجح  زا  دیا و  هدنام  ربخ  یب  نم  قوش  قمع  زا  امش  .دینکن  متمالم 

.دنندیراب کیدزن  اه  مشچ  نیا  دینک ؛ مهاگن 

.دوش یم  دوعوم  يدهم  تمس  هب  راظتنا  تمیزع  ياه  هظحل  .مور و  یم  هام  يوس  هب  .دوش  یم  کیرات  هتسهآ  هتسهآ  اوه ،

.دنا هداتفا  ورف  یناوتان  هب  هک  اهنآ  ندش  زیزع  تراشب  ناگدنامرد ، يارب  هدژم  تسا ، هار  رد  يا  هدژم 

.نک شک  شیپ  یشزاون  منازوس  ياه  هنوگ  هب  تسا ؛ هدش  رَت  نم ، ياه  سامتلا  تبوطر  اب  روضح ، نارکمج  هداجس  ام ! نامز  ماما 

يدمحم سابع  / وت نتفای  قوش  هب 

اب ياهزور  مشکب ! سفن  ار  تیاه  سفن  رطع  مراد  تسود  ردقچ  مراد ! تسود  ار  ندوب  وت  اب  ياهزور  ردقچ  مراد ! تتـسود  ردقچ 
ام رانک  رد  وت  رگا  .دز  مقر  ناوت  یم  هک  ییاه  تشونرـس  نیرتهب  زا  رت  بوخ  یتح  تشهب ، زا  رت  بوخ  یتح  تسا ؛ بوخ  ندوب  وت 

ياپ در  هب  يریگب ، هک  ار  یناشیپ  طخ  ره  در  .دنا  هدیمهف  زین  اه  یناشیپ  همه  ار  نیا  دروخ ؛ دهاوخ  مقر  ابیز  همه ، تشونرس  یـشاب ،
ما هتخاس  اهوتـسرپ  هار  رـس  رب  ار  ما  هناخ  نم  .ما  هدـناوخ  تا  هناخ  نتفای  قوش  هب  ار  اـه  یناـشیپ  طوطخ  همه  نم ، .دوش  یم  متخ  وت 

 . ...دیاش
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ما هدش  ربا  نم ،

مناوتب شاک  .منک  همزمز  ار  تمان  رتابیز  اهراشبآ  مامت  زا  هک  مهد  یم  لوق  مسانـش  یم  اـه  ساـی  اـه و  بیـس  زا  رتهب  ار  وت  رطع  نم 
اب یهاوخ  یمن  زونه  وت  اما  مرابب ؛ رمع  کی  اه ، هرجنپ  اه و  هنیآ  رابغ  رب  اـت  ما  هدـش  ربا  نم  منیبب ! ار  وت  يرگید ، مشچ  ره  زا  رتدوز 

.ییایب نوریب  هام 

؟ حبص مادک 

، هناـش رب  باـتفآ  هک  تسا  هداتـسیا  یحبـص  راـظتنا  رد  تس  يرمع  هک  متـسه  یهوک  .مراد  ار  ندوب  وـت  اـب  يوزرآ  هک  تس  يرمع 
وت هب  دنود ، یم  تساه  لاس  هک  يا  هتسخ  ياهدور  رصع ، مادک  دز ؟ دهاوخ  دنخبل  وت  هب  نیمز  حبص ، مادک  .دنک  عولط  نانزدنخبل 

؟ دیسر دنهاوخ 

! دنک رادیب  ناکت  اب  وت  ناتسد  ار  نیمز  دولآ  باوخ  ياه  هناش  شاک  تدنخبل ! يادص  اب  ینک  رادیب  ار  نیمز  ادرف ، حبص  شاک 

؟! تسا تخس  تندمآ  راظتنا  ردقچ  دوش !؟ یم  ریزارس  اه  هرجنپ  زا  وت  رطع  هتفه ، نیمه  رخآ  ات  مناد  یمن 

یناما مثیم  / اه باوخ  همه  نایاپ  يرادیب ؛

رد باتفآ ، شتآ  دـنا ، هتـسشن  بقع  اه  جوم  .تسا  هدـش  تکاس  هک  تسا  يرید  ایرد ، دـنناوخ و  یم  هورـش  اه  سوناف  تسا ؛ بش 
.دوش یم  شوماخ  اه  بآ  یلاوح 

.تسا هدنام  روبع  یب  ياه  هداج  رس  رب  نانچمه  بش  هیاس  ینعی  دوش ، یمن  حبص  یتقو 

.تسا هتفرن  زونه  ناتسمز  ینعی  تسا ، هدماین  راهب  یتقو 

؟ درک دهاوخ  روبع  كانسرت  فقوت  نیا  زا  یِک  تفرگ ؟ دهاوخ  رس  زا  ار  شیوخ  یعضو  تکرح  یِک  نیمز ،

يرادـیب اه  باوخ  همه  نایاپ  عولط ؛ هب  اه  بورغ  دنـسر ، یم  بورغ  هب  اه  عولط  تسا .» هدـیپس  هیـس  بش  نایاپ   » هک میا  هتخومآ  ام 
.دمآ دهاوخ  نوریب  اهربا  تشپ  زا  كدنا  كدنا  باتهم ، دتمم و  قوب  هب  اه  نفلت  دنوش  یم  متخ  هطقن  هب  اهرطس  .تسا 

تسین رادیاپ  ناطیش  تلود 

ص:96

هرامش 92 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ ره  مزیه  دنزوسب ؛ ار  مزیه  هچ  ره  راذگب  دنک  یم  ینابرق  ار  ناشدوخ  همه ، زا  لوا  شتآ ، دنزورفیب ؛ شتآ  ناتـسرپ  بش  راذـگب 
، ملظ هروطـسا  زا  دیایب ، نوریب  رهق  نیتسآ  زا  هک  تلادع  تسد  .دنام  دـهاوخن  رادـیاپ  ناطیـش  تلود  .دریم  یم  رتدوز  دزوسب ، رتشیب 

»؟ اجک باتفآ  عمش  اجک  هدرم  غارچ   » .دنام دهاوخن  چیه 

، غورد ياه  سیدنت  تخیر ، دنهاوخورف  نورد  زا  بیرف  ياه  همسجم  .تسین  چیه  یکیرات ، ياه  هشیش  زا  رت  هدننکـش  تسا و  بش 
! دیعلب دنهاوخ  ار  رفک  ياه  همان  نامیپ  اه  هنایروم  دیسوپ و  دنهاوخ  نورد  زا 

لکش دحلم  لعف  لاجد  یفوص  تساجک  »

« دیسر هانپ  نید  يدهم  هک  زوسب  وگب 

تسا هدنامن  حبص  هب  يزیچ 

.دنرادن دامتعا  مومسم  ياهربخ  هب  یسک  رگید  تسا و  هدش  رت  مرگ   ، نامیا باتفآ 

نیب  » ياه شرفگنـس  زا  مقتنملا ،» نیأ   » دایرف .دـیوگ  یم  ناذا  سدـقملا ، تیب  ياـه  تشخ  .تسا  هدـمآ  فرح  هب  هبعک  ياـهراوید 
.تسا هدش  دنلب  نیمرحلا »

! حبص هب  تسا  هدنامن  يزیچ  دش ؛ دهاوخ  مامت  ینالوط ، هچ  ره  بش ، دوب ؛ دیابن  نارگن 

يرغصا امیش  / ...هعمج ره 

! مدوب ترظتنم  منادب ، هکنآ  یب  نم  تشذگ و  هک  اه  هعمج  هچ 

! مشاب هداتسیا  رد  يور  هبور  تندمآ  قوش  زا  ای  مشاب  هدش  هریخ  يراوید  تعاس  هب  هکنآ  یب 

! دننک یم  رپ  ار  اه  نابایخ  اه و  هناخ  مامت  نحص  دنیآ و  یم  يدایز  ياه  كدصاق  هعمج ، ره 

! دوش یم  كدصاق  سای و  رطع  زا  رپ  نم ، زامناج  دریگ و  یم  ار  اج  همه  راظتنا  يوب  راگنا  هعمج  ره 

.میسانش یمن  هک  ییاج  زا  دیآ ؛ یم  بالگ  يوب  هعمج ، ره 

.مه نم  يولگ  تسا و  هتفرگ  اوه  هعمج  ره 

راظتنا

...توراب هحلسا و  زا  رپ  ياه  هچوک  رد  یتح  دهد ؛ یم  راظتنا  يوب  اج  همه 
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يرفاسم بالگ ، هساک  کی  اب  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  راظتنا ، .دریگ  یمن  مارآ  یباـتک  چـیه  رد  هک  تسا  يرارق  یب  هژاو  راـظتنا ،
! دنز یمن  مه  رب  کلپ  يا ، هظحل  یتح  شندمآ ، هظحل  ات  تسا و  هار  هب  مشچ  ار 

يویدخ الهش  / تهاگن نامسآ  ات 

، تمان شوخ  يوب  زا  اه  میرم  اه و  سگرن  .دـچیپ  یم  نابایخ  هچوک و  تفه  ات  وت  رطع  دوش ، یم  يراج  نامنابز  رب  تنابرهم  مان  ات 
زا تا  ینامسآ  مان  ابام  .میتسیا  یم  تگرزب  مان  تمرح  هب  ام  دننز و  یم  هناوج  كاخ  زا 

وت ياپ  هب  تروضح ، قایتشا  رد  هشیمه  ام  میوش ، یم  دنلب  ام  .میـشک  یم  دـق  تهاگن  نامـسآ  ات  میوش و  یم  دـنلب  نام  ینیمز  ياج 
.میوش یم  دنلب 

نم ياه  مالس  خساپ 

.مونشب منک ، یم  تراثن  هک  ار  ییاه  مالس  خساپ  هکنآ  یب  دنور ، یم  دنرذگ و  یم  مه  یپ  زا  هک  تس  يدایز  ياهزور 

! دنا هتشاذگ  یقاب  سوسفا ، ایند  کی  اب  وت  یب  ياه  ندیشک  سفن  اب  ارم  دنا و  هتشذگ  هک  تسا  يدایز  ياه  بش  اهزور و 

!؟ ما هتساخرب  باوخ  زا  وت  دای  یب  زور ، مادک  ما و  هتفر  باوخ  هب  وت  مان  همزمز  یب  بش ، مادک  اقآ !
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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